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هيثم نجيب

رواية





إهداء ..
ا الطفل الذي كِبَ رغاًم عنه .. إليَك أيُّ

مرحًبا بَك يف هذا العامل ..

عاملنا !!





لَك كامل احلرية يف إسقاط األحداث التي ستقرأها 

عىل الزمن الذي ُتريده ..  وعىل الواقع الذي ُتريده !!

  

كتاب املفاتيح هو دستور املقاومة .. 

اقرأه بتمْعٍن إن كنَت ُتريد أن تصبَح واحًدا منهم





يوًما ما ..

ستصل إلى سالمك األخير .. 

إن كان قلبك يستحق !!

الُمفتاح األول

,,
,,





11

الِسّن: اثنتا عشرة سنة
الفتى:

- أهيا املُعلم، هل يصل اجلميع إىل سالمهم األخري يف النهاية؟

راڤيو:

- ال يا ُبىن، ال يستطيع اجلميع أن يصل.

الفتى:

-كيف أفعل إًذا؟

راڤيو:

- هذا سؤال ال ميكن لغريك إجابته.

الفتى:

- هل تعتقد أنين سأمتكن من ذلك يوًما؟

سكت راڤيو قلياًل ثم قال:

- ستفعل يا ُبىن .. رمبا ليس اليوم لكنك مؤكًدا ستفعل.
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الِسّن: ..........
وادي الدموع مدينة ِديلورا مملكة ِسيرڤونا

الُجو:
- أنِزل جسده برفٍق يا ُبىن، أنت ال ُتدرك من تدفن اآلن.

ثم جلس عىل ركبتيه وبدأت دموعه تنهمر فقال شاٌب يقف بجواره:

- سيدي، توقف .. أال ُتدرك أن الُبكاء حمرٌم يف وادي الدموع؟!

التفت إليه:

- تًبا لك ولوادي الدموع، دموعي ليست هلا قيمة ..

ملن ُتذَرف الدموع إن مل يكن له؟!

ثم حترك ودفع من كانا ُيلقيان بالرتاب عىل اجلسد وجثا عىل ركبتيه وقال:

- ساحمين يا صديقي .. ساحمين .. 

لقد خذلتك حني مل يكن من املفرتض أن أفعل ..

وهنض وتناول املجرفة وبدأ ُيلقي بالرتاِب عىل اجلسد ..

ثم تقدم شاٌب وقال:

- دعين أساعدك يا سيدي.

فرتك له الُجو املجرفة وجلس يبيك ثم هنض وقال:

- هنا يرقد املُعلم األول .. من فتح كل األبواب التي مل ُتفَتح من قبل ..

من نقل لنا ما مل يعرفه أحد من قبل .. فلتصل إىل سالمك األخري يا صديقي.

ثم راقب الدفن يف صمت ..
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الِسّن: اثنتان وعشرون سنة

أبليمور:
- هل تعتقد أنين جيب أن أثق بك بشكٍل كامٍل يا آلنر؟

آلنر:
- رمبا ..

سكت أبليمور لثواٍن ثم قال:

- هل تعتقد أنين أثق بك بالفعل؟

آلنر:
- رمبا ..
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الِسّن: إحدى وعشرون سنة

كان املُعلم راڤيو جالًسا ُيطالع بعض أوراقه حني سمع طرًقا عىل الباب ففتحه 

ليجد الفتى أمامه فعانقه فرًحا وقال:

- لقد تأخرت هذه املرة.

الفتى:

- لقد كان لدى املُعلم الكثري لُيخربين به.

ربت راڤيو عىل كتفه:

- عظيم، لقد بقيت خطوة واحدة إًذا .. املُعلم ُچوسرت.

وسكت قلياًل ثم قال:

- هل تذُكر حديثنا عن البحر وما وراءه؟

الفتى:

- بالتأكيد.

راڤيو:

- يبدو أن الوقت قد حان لىك تعرف ما وراء البحر يا ُبىن. 

ملعت عينا الفتى يف فرح:

- حًقا؟!

راڤيو:

- نعم، املُعلم ُچوسرت يتواجد هناك، وستذهب إليه يف أقرِب وقٍت ممكن.

ابتسم الفتى فأكمل راڤيو:

- لكن عليك أن تعود بأرسع ما ميكن، وتذكر أن أًيا كان ما ستجده وراء 

البحر جيب أن يبقى وراءه، ال ميكن جلبه إىل هنا مهام حدث.
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الفتى:

- ماذا تقصد يا سيدي؟

راڤيو:

- ال تنشغل بأى يشء عن ُمهمتك وال تنحرف عن مسارك.

الفتى:

- سأفعل.

راڤيو:

- استعد للرحيل.

وانرصف الفتى وهو يشعر بغبطٍة ال مثيَل هلا ..

 ألنه سيعرف أخرًيا ما وراء البحر .. 

الرس الذي ال يعلمه أحد ..
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بعد أسبوٍع التقيا مرة أخرى فقاده راڤيو إىل شاطئ البحر وقال:

- لقد متكنت بصعوبة من احلصول عىل هذا القارب الصغري لك ووضعت فيه 

ما يكفى من املؤن.

سكت وهو ينظر إليه يف قلق:

- لكن مل يقبل أحد أن يذهب معك يف تلك الرحلة املجهولة.

ابتسم الفتى:

- سأذهب وحدي.

راڤيو:

- ال يوجد ما أخربك به عن تلك الرحلة ألنين ال أعرف أ ى يشء عنها .. 

ستكون تلك رحلتك اخلاصة يا ُبىن.

الفتى:

- سأعود قريًبا، وسأحيك لك عام وجدته.

عانقه راڤيو طويال ً وقال:

- تذكر ما أخربتك من قبل يا بىن، ال تنحرف عن مسارك مهام حدث.

حترك الفتى ونزل إىل القارب وفك احلبل الذي يربطه ثم بدأ جُيدف باجتاه 

البحر ولوح بيده ُمودًعا راڤيو الذي قال:

- ُعد ساملًا يا بىن.

ابتسم الفتى وبدأ ُيرسع وهو يتطلع إىل ما سيكتشفه يف رحلته املجهولة.
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لساعاٍت ظل الفتى جيدف بقوة حتى أصابه التعب فتوقف ليلتقط أنفاسه، 

وحني نظر حوله وجد البحر ُييطه من كل اجلهات.

إنه خيوض جتربة بال ُمرشٍد أو أى أمل يف النجاح، ويسري بال اجتاه حمدد.

كان يتبع الشمس حتى غربت فصار يتبع النجوم اآلن ويأمل أال ُتضلله،

خطته كانت أن يسري لألمام بال أى انحرافات .. 

لكن ما الذي يضمن أنه مل ينحرف بالفعل؟

قال بصوٍت عاٍل:

- جيب أن أتوقف عن تلك األفكار، البد أن التعب قد بدأ يؤثر عىل تفكريي

قرر أ ن ينام قلياًل قبل أن يستمر ولكن كيف يتمكن من حفظ وجهته

فالقارب قد يتغري اجتاهه بفعل موج البحر ..

نظر إىل السامء فوجد نجاًم المًعا أكرث من البقية عىل ميينه فقال لنفسه:

- حسًنا هذا النجم جيب أن يبقى دامئًا عىل مييين، هذا هو املسار.

ثم نام عىل ظهره وهو يسأل نفسه ..

متى أصل؟!

وماذا أجد بعد أن أصل؟!
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أيقظه ارتطام املؤن به، فنظر أمامه ليجد مًدا عالًيا باجتاهه ..

فكر رسيًعا .. ال ميكن أن أفقد هذا القارب مهام حدث .. 

ال ميكن أن يدث هذا اآلن وهنا يف منتصف البحر ..

هذا القارب هو األمل الوحيد يف الوصول .. 

انتزع حباًل طوياًل برسعة ثم ربط ُمقدمة القارب املدببة بجسده يف قوة ونام 

عليها دافًعا بثقله القارب لألمام ..

كان يعرف أن هذا هتور ولكنه السبيل الوحيد لالحتفاظ بالقارب ..

وارتطم املد به رسيًعا وبقوة وانقلب القارب به .. 

مل يغرق القارب لكنه انقلب وأصبح جسده حتت املاء ..

رأى معظم املؤن تغرق أمامه إال ما كان مربوطًا منها ..

لكن هذا ال هيم اآلن .. لو بقى هكذا سيموت ..  ماذا يفعل؟!

املد ال يتوقف ورمبا لن يتوقف لساعات ..

برقت فكرة يف رأسه .. 

بدأ يدفع القارب بجسده إىل اليمني حتى أصبح جانب القارب وهو معه يف 

اجتاه املد ..

وجاء املد عنيًفا مرة أخرى لكنه تلك املرة قلب القارب فارتفع فوق املاء .. 

صعد عىل القارب وشهق واهلواء يدخل إىل رئتيه من جديد ..

ونظر أمامه ليجد موجة أخرى تصدمه وتطيح بالقارب وتقلبه مرة أخرى ..

وهكذا استمر الوضع ..

وبعد رصاع طويل استقر املد وهدأ منسوب البحر واستقر القارب عىل 

سطحه وهو فوقه ..
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لقد نجا ..

لكن نجاته أتت بعد أن فقد معظم املؤن التي كان يعتمد عليها يف رحلة ال 

يعرف متى تنتهي ..

األمر صعب للغاية ..

بل أصعب مما كان يتصور ..

جلس يلتقط أنفاسه وُيفكر ..

إذا كان سيستمر يف رحلته تلك فيجب أن يتعامل بحذر مع ما تبقى من 

املؤن، ويبحث عن بديل هلا، رمبا يفكر يف اصطياد ما يأكل األيام القادمة،

نظر إىل السامء .. 

كان الليل عىل وشك أن ينقيض لكنه استطاع أن مييز هذا النجم الالمع ..

كان أمامه اآلن وهلذا فقد حرك قاربه قلياًل حتى عاد إىل مساره الصحيح

وبدأ جيدف بقوة أكرب ..

لقد أدرك اآلن أنه كلام طال بقاءه يف البحر كلام زادت خطورة األمر 

هل يرتاجع اآلن؟! 

ال، ال جمال حتى للرتاجع ..

ليس أمامه سوى أن ُيكمل .. 

مهام كان ما يواجهه ..
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مر يومان وهو جيدف بال توقف وُيقاوم املد العايل للبحر .. 

ويف هناية اليوم الثالث وجد بقايا قارب أمامه ..

كانت تلك هى اإلشارة التي كان ينتظرها .. 

توقف بجواره وانتقل إليه بحرص ..

كان أكرب من قاربه وبدأ يبحث فيه عن أ ى يشء قد ُيفيده.

مل جيد عليه شيًئا قد ُيرشده إىل االجتاه الصحيح فرتكه يف خيبة أمٍل وعاد إىل 

قاربه وأكمل يف نفس مساره ..

البد أن من كانوا عليه قد غرقوا مجيًعا واألرجح أهنم كانوا يف مسار ذهاهبم 

وهلذا فوجود هذا القارب ال ُيعد دلياًل عىل أنه يسلك االجتاه الصحيح .. 

رمبا يكون العكس متاًما ..

هلذا فهو ال ميلك إال أن يستمر يف اجتاهه إىل األمام ..

ومرت أيام كان فيها يقتات عىل ما جيده يف البحر ..

ويف اليوم اخلامس والعرشين من بداية رحلته  وجد بقايا جديدة ..

لكن هذه املرة مل يكن لقارٍب صغري بل لسفينٍة تكرب القارب بكثري ..

رؤية هذا أعاد إليه بريًقا من األمل فأرسع بالتجديف حتى وصل إليها ..

كانت املقدمة حمطمة لكن السفينة مازالت تطفو فوق سطح البحر فقفز 

عليها وبدأ بالبحث .. 

كانت معظم املؤن قد غرقت أو فسدت لكنه استمر بالبحث .. 

كان يبحث عن أى إشارة تقوده ..

ووجدها أخرًيا ..
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جراب صغري من القامش مدفون حتت كومة من احلطام وحني فتحه وجد 

فيه متثااًل صغرًيا من الذهب اخلالص وورقة ..

فتح الورقة فوجد فيها نقاط وعالمات مل يفهمها يف البداية لكنه بعد قليل من 

التفكري متكن من فهمها ..

لقد كانت خريطة ..

نعم خريطة هبا مسار الذهاب ونقاط من مسار العودة ..

إذاً لقد متكنت تلك السفينة من الذهاب والعودة إىل هذه النقطة ..

قبض عىل الورقة يف سعادة، لقد كان هذا أكرث مما يتمىن ..

عاد إىل قاربه بعد أن استمد طاقة هائلة دفعته لإلرساع يف جتديفه أكرث ..

وبعد مخس أياٍم أخرى ..

ملح اليابسة من بعيد ..

نعم، لقد وصل أخرًيا ..
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ما إن اقرتب من الشاطئ حتى بدأ الناس يشريون نحوه يف دهشة ويقولون:

- غريب .. غريب من البحر.

أما هو فقد كان ُمنبهًرا للغاية ..

لقد كان كالم املُعلم صحيًحا يف النهاية ..

هناك شعوًبا وحضارات وراء البحر مل نكن نعرف عنها شيًئا ..

وحني وصل بقاربه إىل احلافة ربطه جيًدا وقفز إىل األرض ..

وبدأ يسري وسط الناس وهو يتطلع إليهم وهم يتحاشونه ويتبادلون الكالم 

فيام بينهم يف حذر ..

مل يكونوا خيتلفون كثرًيا يف اهليئة أو حتى امللبس ..

 لكن كان بعضهم هلم برشة داكنة اللون، وهذا مل يره من قبل.

لقد فهم أن الناس هنا خيافون من الغرباء ..

توقف أمام عجوز جيلس أمام بيته وقال:

- سيدي، هل تعرف أين أجد املُعلم ُچوسرت؟

نظر إليه الرجل يف قلق وقال باقتضاب:

- ال، ال أعرف.

ثم قام ودخل بيته وأغلق الباب خلفه بقوة.

واستمر احلال عىل هذا، كل من يسأله يرد عليه بغلظٍة ويرتكه.

أصابه اليأس فسار ُمنكٍسا رأسه وهو يفكر كيف سيتمكن من إجياده ..

وبغتة أمسكت يد بذراعه وجذبته بقوٍة إىل داخل منزٍل صغري ثم أُغلَِق الباب 

خلفه ..
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- ما الذي تفعله أهيا األمحق؟ .. أين تظن أنك تسري؟

التفت ليجد خلفه فتاة داكنة البرشة عاقدة حاجبيها وتبدو عىل مالحمها 

اجلدية وبجوارها كان يقف شاب لوح له بيده ..

قال:

- ماذا تقصدين؟! 

قالت بحدة:

- أمل ُتدرك أن األهايل هنا يعتربون الغرباء نذير شؤم؟

قال:

- نذير شؤم؟! .. ملاذا؟

قال الشاب:

- ألن آخر من أىت إىل هنا من وراء البحر قد سبب فوىض كبرية ورسق األهايل 

قبل أن هيرب.

قال:

- ولكن ليس يل شأن بكل هذا .. 

إنين أتيت فقط ملقابلة املُعلم ُچوسرت هل تعرفانه؟!

قبل أن جُييبا دوت طرقات عنيفة عىل الباب فقالت:

- البد أن األهايل قد أبلغوا احلراس بالفعل أهيا الغريب.

فتح الشاب الباب فاندفع احلراس من خالله وأشار قائدهم قائاًل:

- هل هذا هو الغريب الذي يتحدثون عنه؟

هزت كتفهيا قائلة:

- ال أدري يا ِمينزي.
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نظر هلا غاضًبا:

- توقفي عن أالعيبك تلك يا لِوينڤا.

ثم أشار للحراس قائاًل:

- اقبضوا عليه.

اقتاده احلراس خارًجا وهو يقول:

- هل تعرفني املُعلم ُچوسرت؟

غمزت بعينها وهى تقول:

- رمبا ..

 السؤال هو: هل ستتمكن من العودة لىك تراه؟! 

أشك كثرًيا يف هذا ..

ثم اقتاده احلراس بعيًدا ..
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سار به احلراس والناس من حوهلم يرمقونه بقلق ..

ِمينزي:
- ال أدرى متى سيتوقف الغرباء عن القدوم إلينا وختريب مدينتنا ..

الفتى:

- أنا ال أريد أن أفعل هذا، إنين فقط أبحث عن ُمعلمي.

ِمينزي:
- الكل يدعي الرباءة يف البداية.

الفتى:

- هل ميكنين فقط أن اسأل الفتاة عنه؟ .. لقد قالت أهنا رمبا تعرفه.

ِمينزي:
- بالطبع ال، سرياك احلاكم ِچيوكو أواًل للبت يف أمرك.

وسكت لثواٍن ثم قال:

- باإلضافة إىل أن لِوينڤا حُتب التالعب بالكلامت دوًما، فال تصدقها.

وأكملوا سريهم حتى وصلوا إىل مقر احلاكم فدخل ِمينزي وقال:

- الغريب هنا يا سيدي.

أشار له بإدخاله فأدخله فقال ِچيوكو:

- غريب أخر .. ملاذا أتيت؟

الفتى:

- للبحث عن املُعلم ُچوسرت.

ِچيوكو:

- ما الذي جيعلين أصدق كالمك؟ .. هل تدرك كم غريًبا هنبنا وهرب؟
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الفتى:

- ال، لكن من الواضح أنه مل يتمكن اجلميع من اهلرب.

ثم أخرج التمثال الصغري وقال وهو يعطيه له:

- لقد وجدت هذا يف بقايا سفينة يف البحر، هل ينتمي إليكم؟

اتسعت عينا جيوكو والتقط التمثال يف هلفة وتفحصه وهو يقول:

- هل تدرك قيمة ذلك التمثال أهيا الغريب؟

الفتى:

- ال، يف احلقيقة أنا ال أهتم بذلك، أتيت فقط للبحث عن ُمعلمي.

نظر له ِچيوكو يف حذر وقال:

- رمبا ختطط لكسب ثقتنا وهنب ماهو أكرث من هذا التمثال .. 

سنعرف هدفك احلقيقي الحًقا. 

ثم نادى احلارس وقال:

- ضعه يف السجن حتى أنظر يف أمره.

اعرتض قائاًل:

- السجن؟ .. ملاذا؟ .. أى جرمية اقرتفت؟

مل جُيبه ِچيوكو وأشار للحارس بالذهاب فاقتادوه إىل السجن ..

وهكذا مر أول يوم له يف هذه األرض اجلديدة ..

يف السجن ..
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قىض الفتى ليلته األوىل يف السجن وهو يفكر إالم سيؤل هذا الوضع ..

لقد أدرك اآلن أن وصوله للُمعلم ليس باألمر السهل يف ظل ذلك الشعور 

اليسء الذي ينتاب الناس عند رؤيته .. 

كيف سيترصف يف مثل هذه الظروف؟!

وبينام كان ُيفكر فتح احلارس الباب ودفع أشخاًصا ُجدد للداخل ..

كان من بينهم الفتى والفتاة اللذان قابلهام من قبل. 

لِوينڤا:

- ها أنت ذا مرة أخرى أهيا الغريب، أمل أقل لك؟ 

هذا ما كنت أحدثك عنه.

قال:

- ماذا تقصدين؟

لِوينڤا:

- أهنم سيلقون بك يف السجن حتى تنىس سبب قدومك ..

حاكمنا ِچيوكو قد كرب يف السن كثرًيا وينىس العديد من األشياء من بينها 

البرش ولذا فقد ينىس أنك موجود هنا وتبقى إىل حني يتذكرك.

شعر الفتى بضيٍق شديد وقال:

- وأنتام؟ .. ما الذي أىت بكام إىل هنا؟

لِوينڤا:

- إن هذا أمر طبيعي .. نحن نأيت إىل هنا كل فرتة ونخرج لىك نعود وهكذا.

قال:

- لقد حذرين احلارس منكام.
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لِوينڤا:

- تقصد ِمينزي؟ .. إنه وغد من ضمن األوغاد هنا ال يفهم أى يشء.

قال:

- وما الذي ال يفهمه؟

لِوينڤا:

- أنت أيًضا لن تفهمه أهيا الغريب.

أدرك أهنا لن ختربه بالكثري فساد الصمت بينهام فرتة قبل أن يقطعه هو:

- هل ميكنِك عىل األقل أن حُتدثيين عن أرضكم؟

نظرت له يف ال مباالة لثواٍن ثم قالت:

- حسًنا، لن يكون هناك رضر من هذا ولكنك ستكون مديًنا يل.

قال:

- حسًنا، أوافق.

ابتسمت يف مكٍر وقالت:

- أعتقد أنه من املفرتض أن ختربين باسمك أواًل.

قال:

- آلنر
قالت:

- آلنر .. حسًنا، بالطبع أنت تعرف أنين لِوينڤا. 
ثم أشارت للشاب قائلة:

- وهذا هو ُنوِلينت.

ثم تابعت:
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- نحن اآلن يف أرض أِريندوس البعض ُيب أن يطلق عليها مملكة أِريندوس

لكين أحب أن أدعوها كذلك .. أرض أِريندوس.

هنا يكم امللك راسِتل منذ زمٍن بعيد بعد أن عقد معاهدات كثرية مع 

قبيلة ِريداچا التي تسكن خلف غابة سوينرك وكانت تغزو أرض أِريندوس 

باستمرار قبل تلك املُعاهدات.

والتي باملناسبة ننتمي نحن إليها، من املؤكد أنك قد الحظت اختالف لون 

برشتنا عن أهايل ِإيلداس  .. نعم تلك املدينة ُتسمى ِإيلداس.

بعد آخر معاهدة أصبح ُمتاًحا لنا أن نأيت إىل بعض مدن أِريندوس ونعيش 

ولكن بالطبع يتم تصنيفنا تصنيًفا خيتلف عن أهايل أِريندوس ويتم ُمعاملتنا 

إثارة الفوىض  بشكل خمتلف، وهذا ما يدفع الكثريين منا إىل التمرد و

باستمرار وهذا كثرًيا ما هُيدد املعاهدة القامئة، وال أخفي عليك فالكثري من 

أبناء ِريداچا يكرهون تلك املعاهدة ويتمنون زواهلا، ولكن امللك راسِتل 

ماكٌر للغاية ويستطيع دوًما أن يافظ عىل تلك املعاهدة حتى لو تنازل أو 

قدم تضحيات ألنه يعرف أن ملكه لن يستمر بدوهنا.

كان ُمنتبًها للغاية لكل كالمها وحني توقفت سأهلا:

- ملاذا مل يقم امللك بعبور غابة سوينرك وحماربة القبيلة؟

ابتسمت وقالت:

- أنت ال تعرف غابة سوينرك، إهنا ختتلف عن أى غابة أخرى .. 

إهنم يطلقون عليها هنا يف أِريندوس .. الغابة املُظلمة.

ألنه ال يستطيع أحد عبورها إال نحن .. الِريداچيني.

هذا رسنا األعظم الذي لواله مل يكن امللك ليرتدد يف حمونا من الوجود.
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اومأ برأسه وقال:

- فهمت ..  أخربيين باملزيد.

قالت:

- أنت مدين يل بالفعل.. ال تطلب بزيادة دينك.

فهم أهنا لن خُتربه باملزيد فقال:

- متى سيستدعينا احلاكم إذاً؟

ضحكت بصوٍت عال:

- أنت مل ُتصدقين إًذا ..

 احلقيقة أنه قد تقيض هنا شهوًرا قبل أن يستدعيك ..

مل يعقب لكنه شعر بقلق كبري .. 

لقد تطورت األمور بشكل مل يتوقعه ..

ويبدو أن مهمته ستصبح أصعب بعد ما عرفه عن هذه األرض ..

ما الذي ينتظره حًقا يف هذا العامل اجلديد؟! ..
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مر أسبوع وهو مازال يف سجنه بال أدىن أمل يف اخلروج ..

كان ُنوِلينت قد أُصيب بحمى غريبة منذ ثالثة أيام أدخلته يف غيبوبة مل 

يستفق منها ..

لِوينڤا:

- أهيا الغريب .. هل متتلك أى معرفة بأمور املُعاجلة؟

قال:

- قلياًل.

قالت:

- أميكنك مساعدته؟

ابتسم:

- سأحاول.

ثم هنض واجته إليه وبدأ بفحصه بحرص ..

وبعد قليل قام وكتب بعض األشياء يف ورقة وأعطاها هلا قائال:

- أريد تلك األشياء ..

نظرت يف الورقة ومل تفهم أى شيئ فبدأ يرشح هلا شكل األعشاب والنباتات 

التي ُيريدها فعرفتها ولكن كان االسم خمتلًفا فقط ..

ذهبت لِوينڤا إىل احلارس وأخربته أهنا تريد ِمينزي وحني جاء إليها أخربته 

أهنا تريد تلك األشياء من أجل معاجلة ُنوِلينت.

عقد حاجبيه يف غضٍب وهو ينظر إليها ثم أخذ الورقة وانرصف.

وحني عادت قالت:

- ال يغرنك طريقة تعامله معنا .. ِمينزي هو أفضل شخص عرفته هنا.
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ابتسم آلنر وقال:

- إذا كان هذا هو أفضل شخص فكيف يكون البقية؟

ويف اليوم التايل عاد ِمينزي ومعه األشياء التي طلبها فأخذها آلنر وبدأ يف 

معاجلة ُنوِلينت ..

وبعد ساعات من عمله انتهى فقال:

- اطمئين، سيكون بخري.

وتركهام وجلس وحيًدا يف ركن ُيفكر يف مصريه الذي تعقد للغاية.

يف الصباح أفاق ُنوِلينت من غيبوبته وكانت فرحة لِوينڤا كبرية به فقالت:

- أهيا الغريب، أشكرك عىل مساعدتك لنا .. ما الذي تطلبه مقابل هذا ؟

ابتسم وقال:

- لقد كنُت مديًنا لِك بالفعل .. ال أريد شيًئا.

ابتسمت وقالت:

- ال ما فعلته هنا ال ُيقارن مبا أخربتك من معلومات .. سأبقى مدينة لك دوًما.

ابتسم هلا فأكملت:

- لقد كنت تود أن تعرف املزيد .. سأخربك.

وبدأت حتيك له ..

لقد كانت حكاياهتا غريبة للغاية بالنسبة إليه ..

حكاياهتا عن أِريندوس وقبيلة ِريداچا والغابة ..

لقد كان عاملًا جديًدا عليه ..  

وممتًعا للغاية ..
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يف اليوم التايل جاء ِمينزي ونادى عىل آلنر:

- أهيا الغريب، احلاكم ِچيوكو يطلبك .. هيا اهنض.

اندهش آلنر من هذا فالتفت إىل لِوينڤا فغمزت له قائلة:

- أنت حمظوظ للغاية .. هذا كل ما يف األمر.

انرصف مع احلراس وحني دخل عىل ِچيوكو نظر إليه طوياًل ثم قال:

- اااه .. لقد تذكرتك .. أنت الغريب الذي أعاد التمثال امُلقدس.

آلنر:
- نعم، الغريب الذي ألقيته يف السجن طوال تلك الفرتة كمكافأة.

ِچيوكو:

- أنا حًقا أعتذر عن ذلك .. ولكن جيب أن تعذر عجوز مثيل عىل نسيان بعض 

األشياء .. اليس كذلك؟

آلنر:
- حسًنا، أميكنين االنرصاف اآلن؟

أشار ِچيوكو بيده للخارج قائاًل:

- بالطبع .. بالطبع. 

ثم استدرك:

- لقد كنت تسألين عن شخٍص ما يف اللقاء السابق، أليس كذلك؟

آلنر:
- نعم، املُعلم ُچوسرت.

أمسك ِچيوكو ذقنه وقال:

- ُچوسرت .. هذا الرجل الغليظ .. نعم .. نعم أتذكره جيًدا.
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قال آلنر ُمرسًعا:

- أخربين إًذا عن مكانه يا سيدي. 

نظر إليه ِچيوكو طوياًل قبل أن يقول:

- بالطبع سأخربك، هذا واجب النبالء دامئًا .. مساعدة الغرباء.

ابتسم آلنر وصافحه بقوة قائاًل:

- أشكرك سيدي.

ربت ِچيوكو عىل يده يف لطف وقال:

- ال داعي هلذا .. فأنت ضيف يف بيتي .. سأخربك ولكن ..

وصمت ُمرتدًدا ثم قال:

- أريد مساعدتك يف أمٍر ما .. وال تظن أن هذه اخلدمة ُمقابل اخباري لك .. 

ال .. ال .. ليس األمر كذلك.

ابتسم آلنر:

- سأفعل كل ما بوسعي ملساعدتك.

تبددت ابتسامة ِچيوكو وقال بجدية:

- أنت شخص نبيل يا ُبىن .. ختتلف كثرياً عن الغرباء األخرين.

ثم سكت وبدا احلزن يف عينيه وهو يقول:

- لقد أخربين ِمينزي أن لك خربة يف امُلعاجلة ... أود منك أن تعالج ابنتي 

 ِلينوكسا .. إهنا ال تنهض من فراشها منذ سنواٍت .. وال تتكلم ..
لقد أتيت بأعظم احلكامء يف أِريندوس لرؤيتها ولكن بال جدوى ..

بعضهم قال يل أهنا ملعونة .. ولعنتها ال ميكن إزالتها. 

آلنر:
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- سأحاول عىل قدر استطاعتي ، ال وجود لتلك اللعنات.

ِچيوكو:

- ال، أنت ال تعرف شيًئا .. اللعنات موجودة منذ قديم الزمان ..

رمبا مل تعرفها يف بالدك .. لكن هنا يف أِريندوس .. اللعنات موجودة.

آلنر:
- حسًنا، سرنى ذلك .. أميكنك اصطحايب إليها؟

سار أمامه فتبعه آلنر حتى صعدا إىل غرفتها ودخال عليها ..

كانت نامئة عىل رسيرها وعيناها مفتوحًة ُتراقبهم ..

أخذه ِچيوكو جانًبا وقال:

-هى عىل هذا احلال منذ ثالث سنوات بال أى درجة من التحسن ..

والتفت ونظر إليها وهو يكمل:

إخوهتا. - إهنا آخر من تبقى يل، لقد فقدت أمها و

رأى آلنر الدموع يف عينيه فقال:

- أريدك ان خُتربين بكل يشء عنها وعن عائلتك.

شخص ببرصه بعيًدا وقال:

- لقد مات إخوهتا الثالثة يف احلروب التي كانت دائرة بني اململكة وقبيلة 

 ِريداچا وماتت أمها حزنًا عليهم.
آلنر:

- رمبا يكون هلذا أثر كبري عىل حالتها تلك.

ِچيوكو:

- لقد فكرت يف هذا ولكن دون جدوى.
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آلنر:
- اتركين معها اآلن يا سيدي.

ِچيوكو:

- إهنا من سُتبقي أثري يا ُبىن .. أرجوك ابذل جهدك.

طأمنه آلنر فانرصف ِچيوكو وعاد هو إىل ِلينوكسا ..

كانت عىل نفس وضعها السابق دون أى تغري ..

جلس بجوارها وقال:

- مرحًبا، أنا آلنر .. والدك ُيريد مين أن أساعدك .. فهل تريدين أنِت هذا؟ 

وراقب عينيها جيًدا فلم يدث أى تغرٍي يف نظرهتا فأكمل:

- حسًنا، لقد أخربين والدك عن إخوتك وعن أمك.

ملح تغرًيا طفيًفا يف عينيها فأكمل:

- رمبا تظنني أن والدك خُمطئ .. 

احلقيقة أنين أتفق معِك يف هذا، كيف ُيقدم أوالده للحرب هبذه البساطة؟ .. 

رمبا كان جيب أن ُيبقى عىل األخري عىل األقل لىك يبقى بجانبك.

بدأت تذرف الدموع وهو يكمل:

- وأمك .. تلك املسكينة .. مل تتحمل فقدان أوالدها فرحلت. 

ازدادت دموعها وهو يكمل:

- لكن هل ميكننا اعتبار أمك أيًضا ُمذنِبة ؟ .. كيف ترتكك وترحل ؟

كيف تسمح لوالدك بإرسال أوالدها إىل احلرب دون أن متنعه؟

ثم سكت وهو يراقبها .. لقد أيقن اآلن أن ما سبب هلا ذلك هو صدمة فراق

عائلتها هلا ولكن هذا ال ميكن أن يكون سبًبا كافًيا ..
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دخل ِچيوكو مرة أخرى فرأى دموع ِلينوكسا فقال بغضب:

- ما هذا؟ .. ما الذي قلته هلا أهيا الغريب؟

أشار له آلنر بالصمت وأكمل خُماطًبا إياها:

- ولكن .. هل فكرِت من قبل ملاذا قام والدك بذلك؟

ما الذي يدفعه إىل التخيل عن أوالده الذين يبهم ؟

اتسعت عينا ِچيوكو وتراجع للخلف قبل أن جيلس يف صمت فأكمل آلنر:

- ألن والدك شخص نبيل يا ِلينوكسا .. لقد فعل هذا من أجلك ومن أجل 

الناس هنا ويف كل اململكة ..

اتسعت عيناها فأكمل:

- لقد كان ُيدرك أن أوالده رمبا لن يعودوا .. رمبا لن يراهم مرة أخرى .. 

لكنه مل يرتاجع ألنه شجاع .. لقد أراد هو وأراد إخوتك محايتك ..

لقد ضحوا بأنفسهم من أجلك ومن أجل بالدهم ..

الريب أنه حزيٌن ويتأمل كثرًيا ورمبا  أكرث منك عىل فراقهم ..

 ولكنه ال ُيظهر ذلك أمامك .. أتدرين ملاذا؟

وتوقف وهو ينظر إليها ثم قال:

- ألنه يبك يا ِلينوكسا، وال يود أن ُيظهر حزنه أمامك فيزيد حزنك

كان ِچيوكو قد بدأ بالبكاء فنهض واحتضن ابنته وهو يقول:

- ساحميين يا بنيتي، ساحميين.

ربت آلنر عىل كتفه وقال:

- ال يا سيدي، أنت مل خُتطئ، أنت شخص رشيف وخملص، وِلينوكسا قد 

أدركت ذلك اآلن ، رمبا لو كنت أخربهتا من قبل كان األمر سيختلف.
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ونظر إىل ِلينوكسا قائاًل:

- أنت أيًضا ُشجاعة .. لقد حتملتي الكثري ..

لكن هل يستحق أٌب حُمٌب مثل أبيِك أن يتحمل كل ذلك العذاب؟ .. 

هل يستحق أن يتحمل لومك له عىل ذنب مل يقرتفه ؟ .. بالطبع ال ..

وأنا أعلم أنك لن ترتكيه هكذا وستنهضني رسيعا ىك ختففي عنه. 

ثم قام ومىش باجتاه الباب فقال ِچيوكو:

- انتظر 

وذهب له وقال يف قلق:

- إهنا مل تنهض .. ماذا سيحدث؟

آلنر:
- األمر ليس بتلك البساطة، لقد كانت واهنة لسنواٍت وجسدها ضعيف 

للغاية، حتى لو أرادت أن تنهض لن تستطيع ..

نظر نحوها ِچيوكو يف خوف فأكمل آلنر:

- ال تقلق، األمر فقط يتاج لبعض الوقت .. 

إهنا حتتاج لعالج يقوي جسدها لىك تتمكن من العودة إىل كامل نشاطها.

هتللت أسارير ِچيوكو وهو يقول:

- هل تعين أن لعنتها ميكن إزالتها ؟

ابتسم آلنر وقال:

- نعم، لعنتها ستزول.

احتضنه ِچيوكو وقال:

- أشكرك يا بىن .. إنين مدين لك.
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آلنر:
- ال يا سيدي، فقط أحِض لِوينڤا وُنوِلينت من السجن ألهنام سيساعداين.

ِچيوكو:

- سأحضمها حااًل.

وانرصف وهو يأمر احلراس بإحضارمها ..

وبعد قليل أىت هبام احلراس وما أن رأته لِوينڤا حتى قالت:

- ما الذي فعلته أهيا الغريب؟

ابتسم آلنر:

- ال يشء، أريد مساعدتكام.

ثم أخربمها مبا حدث وطلب منهام احلصول عىل كثري من األشياء وقال:

- إنين أضع كل ثقتي بكام اآلن، أحضا تلك األشياء يف أرسع وقت.

انرصفا وعاد هو إىل ِلينوكسا ييك هلا عن البحر .. وما وراءه ..

وبعد يومني عادت لِوينڤا ومعها كل ما طلبه فبدأ يف ُمعاجلتها ..

وبعد أسبوٍع متكنت من حتريك رأسها قلياًل فكانت فرحة ِچيوكو ال توصف 

كان هذا تقدًما كبرًيا مل يكن يتوقعه ..

وبعد أسبوٍع أخر متكنت من التحدث وكان هذا كفياًل بإقناع ِچيوكو أن 

اللعنة قد زالت بالفعل ..

حينها أخربه آلنر أنه جيب عليه الرحيل اآلن فحزن ِچيوكو كثرًيا وقال:

- ملاذا ال تستمر هنا يا بىن؟ .. سيكون لك مكانة كبرية يف ِإيلداس.

ولكن ال ميكنين إجبارك عىل البقاء رغم أين أود هذا ..

ابتسم آلنر:
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- أشكرك، سأعود يوًما رمبا الطمنئ عىل ِلينوكسا، وال تقلق لقد أخربت لِوينڤا 

بخطوات املُعاجلة وستكملها هى حتى تستعيد ِلينوكسا كامل عافيتها،

لكين سأرحل اآلن فلدى مهمة جيب إنجازها ومل أقم بأى خطوة فيها بعد.

ِچيوكو:

- تقصد بحثك عن ُمعلمك، سأرسلك إىل حيث ستجده ال حمالة وسأرسل معك 

خطاًبا خمتوًما ستسلمه إىل امللك راسِتل بنفسه، سُيساعدك هو يف الوصول إليه.

أمتىن أن يرد هذا جزًءا من ديين لك، إن أردت أى يشء أخر اطلبه وسأنفذه.

تردد آلنر قلياًل ثم قال:

- يف احلقيقة هناك أمر ما ولكن ال أعرف هل مُيكن حتقيقه أم ال؟ ..

لقد أخربتين لِوينڤا عن األوضاع هنا ومعاملة الِريداچيني بشكل خمتلف ..  

ميكنك أنت وحدك أن ُتغري ذلك األمر، أن حُتقق املساواة بني اجلميع هنا يف 

ِإيلداس وهذا سيجعلها منارة أِريندوس وأفضل مدهنا عىل اإلطالق.
ِچيوكو:

- لقد كنت أعمل عىل هذا لوقٍت طويل، اطمنئ ستصبح ِإيلداس هكذا قريًبا.

صافحه آلنر بقوة وهو يقول:

- أشكرك كثرياً سيدي.

ِچيوكو:

- سأكتب لك الرسالة اآلن، انتظرين.

ثم انرصف ليكتب الرسالة وهو ينتظره ..
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بعد قليٍل جاءت لِوينڤا وهى حتمل الرسالة فأعطتها له وقالت:

- سرتحل إذاً.

ابتسم آلنر:

- نعم، لكننا سنلتقي جُمدًدا.

لِوينڤا:

- رمبا سنفعل.

آلنر:
- لقد أخربين احلاكم ِچيوكو أن كل يشء سيتغري هنا.

لِوينڤا:

- لقد أخربين بذلك اآلن، وأمتىن أن يدث حًقا.

آلنر:
- سأترك لِك مهمة إكامل معاجلة ِلينوكسا.

لِوينڤا:

- اطمنئ

ثم قالت:

- ُنوِلينت يرغب بالذهاب معك لرُيشدك يف الطريق، لقد تركته يزم أمتعته.

 ثم لوحت بقبضتها يف غضب:

- الوغد سيرتكين، يقول أنه جيب أن يدفع دينه لك بنفسه.

ابتسم آلنر:

- هذا شعور طيب للغاية، ولكن هذه الرحلة ال أعلم ما سيواجهين فيها.

لِوينڤا:
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- ال حتاول أهيا الغريب، لن تثنيه عن قراره أبًدا.

ويف تلك األثناء جاء ُنوِلينت وقال:

- يبدو أن لِوينڤا قد أخربتك بالفعل .. أنا مستعد للرحيل.

أدارت لِوينڤا ظهرها فقال آلنر:

- ُنوِلينت، أشكرك كثرًيا عىل شعورك هذا ولكن ..

قاطعه:

- ال تتحدث، ال مفر من قدومي معك، جيب أن أدفع ديين هذا ما تعلمته.

ثم أمسك بكتفي لِوينڤا واحتضنها قائال:

- سأعود إليك بأرسع ما ميكن. 

ثم تركها فأعطته ظهرها وقالت:

- افعل ما تشاء أهيا الوغد.

ضحك وقال:

- ال تقلق يا آلنر، ستعتاد األمر بعد قليل.

ابتسم آلنر وقال:

- أشكرك يا لِوينڤا عىل كل ما قدمتيه يل وأعدك أنين سأُعيد ُنوِلينت ساملًا.

عقدت لِوينڤا حاجبيها وهى تشري له بسبابتها:

- ستندم إن مل يدث هذا.

ثم احتضنت ُنوِلينت مودعة إياه فرتكهام آلنر وذهب لُيودع ِلينوكسا

وحني دخل عليها ابتسمت وقالت:

- لقد كنت أنتظرك

قال:
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- لقد أتيت.

قالت:

- هل ما أخربين به أيب صحيح؟ .. هل سرتحل؟

قال:

- ال أستطيع أال أفعل، لكين سأعود لِك قريًبا.

قالت:

- إنين أتفهم األمر، ولكن ُعد فأنا أود أن حتيك يل املزيد عن بالدك.

قال:

- سأفعل، عديين أن تستعيدي قوتك ونشاطك يف أرسع وقت حتى أصحبك يف 

رحلٍة يوًما ما إىل ما وراء البحر.

قالت:

- سأبذل كل ما أستطيع. 

ابتسم هلا وأدار ظهره لينرصف فقالت:

- سأنتظرك.

ابتسم هلا وانرصف فبدأت هى يف البكاء ..

أما هو فقد انضم إىل ُنوِلينت  وخرجا يف بداية رحلة طويلة ..

رحلة ال يعرفان هنايتها ..

  





لم تأِت من أجل ما تظن أنك قد أتيت له .. 

لقد أتيت من أجلهم ..

من أجل الُقداَمى !!

الُمفتاح الثاني

,,
,,
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الِسّن: إحدى وعشرون سنة وثالثة أشهر

بعد شهٍر من انطالقهام وصال أخرًيا إىل بروناس العاصمة حيث ُيقيم امللك

وقبل أبواهبا مبسافٍة توقف ُنوِلينت وقال:

- هنا ينتهى دوري معك.

آلنر:
- ألن تأيت معي؟

ُنوِلينت:
- ال ميكنين ذلك .. ستفهم حني تدخل املدينة، لكنك ستجدين حتاًم حني 

تكون بحاجة يل.

ثم تركه وانرصف ورغم حريته أكمل آلنر طريقه نحو بروناس وعند وصوله 

إىل بواباهتا أعطى الرسالة ألحد احلراس الذي فحصها جيًدا وتأكد من ختم 

ِچيوكو عليها ثم سمح له بالدخول وقاده خالل طرقات املدينة.

مل يكن هناك أى اختالف بني هذه املدينة وِإيلداس سوى يشء واحد ..

مل يكن هناك أى شخص من ذوي البرشة الداكنة، لقد فهم اآلن ما كان 

يقصده ُنوِلينت ..

وبعد قليل وصال إىل باب القرص ودخل آلنر مع احلارس الذي قال له:

- ستنتظر هنا

وأكمل احلارس طريقه حتى أعطى الرسالة حلرس امللك وانرصف

دخل أحد احلراس بالرسالة وقال:

- رسالة من السيد ِچيوكو يا موالى.

تناوهلا امللك من احلارس وأشار له باالنرصاف، ثم فتحها وقرأ ما فيها بعناية 
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وبعد أن أهناها طلب من احلارس أن ُيِض آلنر، فأدخله احلارس ثم انرصف. 

امللك راسِتل .. سمع عنه كثرًيا، يتحدث اجلميع عنه بيشء من اخلوف،

 الوحيد الذي استطاع أن يصمد مبلكه طوال تلك السنوات والذي نجح 

بتقليل هجامت الِريداچيني بشكٍل مل يسبق له مثيل، يقول البعض أنه تزوج 

من ابنة زعيمهم ليحفظ معاهدته معهم وقد يقوم تزويج ابنته لواحٍد منهم 

لتؤدي نفس الغرض، البعض يقول أنه بال قلب، ال ُيفكر إال بعقله ويسري 

فقط يف الطريق الذي ينتهي لصاحله ..

كان الزمن قد ترك عالمات عليه، وبدأ الضعف يتمكن من جسده ..

قطع أفكار آلنر صوته العميق:

- خيربين ِچيوكو هنا أنك أتيت من وراء البحر باحًثا عن ُچوسرت.

آلنر:
- نعم يا سيدي، أرجو أن تساعدين يف البحث عنه.

مل يبد أنه سمعه وهو يكمل:

- وأخربين أيًضا أنك متتلك مهارات ُتثري االعجاب، ِچيوكو يعرف جيًدا كيف 

ُيثري فضويل.

مل جيبه آلنر فأكمل:

- نعم، مبا أنك قد أتيت من هناك فرمبا متتلك مهارات مثله.

آلنر:
- مثل من يا سيدي؟ .. هل تقصد املُعلم ُچوسرت؟

أشار له امللك بيده:

 - أال ميكنك الصمت قلياًل؟
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ثم قال:

- هناك يشء جيب عليك أن تقوم به إن أردت أن تصل إىل ُچوسرت؟

آلنر:
- سأفعل ما تطلبه يا سيدي.

وقبل أن يتحدث امللك دخل أحد احلراس قائاًل:

- الوزير ِشريُلو يطلب اإلذن بالدخول يا سيدي.

 أشار له امللك بإدخاله فدخل وانحىن للملك قائاًل:

- لقد طلبتين يا موالى.

أشار له امللك باجللوس ثم نظر إىل آلنر وقال:

- مهتمك هى أن تستعيد األمري ُچوران، لقد ُفِقَد يف الغابة املظلمة ومل يره 

أحد منذ ذلك احلني.

ِشريُلو :
- لكنك تعرف يا موالى، أنه ال أحد يستطيع النجاة يف الغابة املظلمة.

أشار امللك إىل آلنر وقال:

إن مل يفعل  - رمبا يستطيع الغريب .. إن فعل ذلك فرمبا يستحق أن نساعده، و

وابتلعته الغابة فهذا مصريه.

نقل آلنر برصه بينهام يف قلق ثم سأل:

- هل تقصد غابة سوينرك التي تفصل اململكة عن قبيلة ِريداچا؟

التمعت عينا امللك:

- يبدو أن لدى الغريب بعض املعرفة عنا.

آلنر:



50

- لقد أخربين الناس يف الطريق عنها، فهى مصدر خوٍف دائم هلم.

امللك:

- لكنها لن تكون كذلك لك، إن كان ما أخربين به ِچيوكو عنك صحيًحا.

آلنر:
 - سأذهب يا سيدي ولكن هناك بعض االسئلة أود أن أعرف إجابتها أواًل.

امللك:

- سل ما تريد.

آلنر:
- هل تظن أن الِريداچيني قاموا باختطافه؟

امللك:

- رمبا.

آلنر:
- ملاذا مل ُتفكر إذاً مبهامجتهم الستعادته؟

امللك:

- ألن هذا سيهدم كل املعاهدات التي قضيت ُعمًرا يف ترسيخها،

هل تعتقد أنين ميكن أن أضحى هبذا حتى من أجل ابين؟!

ِشريُلو:
- وأيًضا ألنه مل يتمكن أحد من أِريندوس من عبور الغابة املظلمة من قبل.

تأكد آلنر أن هذا امللك كام أخربوه متاماً قد انتزع قلبه منذ زمن وال هيتم 

لشيئ غري املعاهدات مع ِريداچا ..

إهنم يلقون به يف رحلة بال عودة ولكنه ال ميلك خياًرا لذا فقد قال:
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- سأذهب، ولكن أرسل معي شخًصا يعرفه األمري لىك يطأمن للعودة معي.

ِشريُلو يف حذر:
- أهيا الغريب، تتحدث كام لو أن عبورك للغابة املُظلمة أمر يسري.

ضحك امللك:

- تعجبين ثقتك بنفسك أهيا الغريب .. أوافق.

 ثم نظر إىل ِشريُلو:

- أرسل معه ِدرونر.

حىن ِشريُلو رأسه للملك وقال:

- كام تأمر يا موالى.

ثم انرصف ومعه آلنر وبعد خروجهام قال ِشريُلو:

- أنت ُتلقي بنفسك إىل املوت أهيا الغريب، أنت ال تفهم.

آلنر: 
- رمبا، ولكين ال أملك خياًرا أ خر.

ِشريُلو:
- اهرب يا بىن، لو كنت مكانك هلربت.

آلنر:
- ال ميكن أن أرحل قبل أن أجد املُعلم.

راقبه ِشريُلو يف صمت وأكمل سريه بجواره حتى وصال إىل الساحة اخلارجية

للقرص فقال ِشريُلو ألحد احلراس:

- اذهب إىل القائد ِدرونر واطلب منه أن يض بأرسع ما ميكن.

انرصف احلارس لتنفيذ األمر ..
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بعد قليل جاء ِدرونر فاستقبله ِشريُلو قائاًل:

- امللك يأمرك أن تذهب مع هذا الغريب يف مهمته إىل الغابة املظلمة.

اتسعت عيناه يف دهشة وقال:

- الغابة املظلمة؟ .. ملاذا؟

ِشريُلو:
- الستعادة األمري ُچوران، امللك يرى أن هذا الغريب قد يفعل ذلك ولكنه 

بحاجة إليك لىك يطأمن األمري للعودة معه، هذا يف حالة إن متكن من إجياده.

نظر ِدرونر إىل آلنر وقال:

- وملاذا تفعل ذلك؟

آلنر:
- ألنين طلبت مساعدة امللك وهو أخربين أن أقوم هبذا لىك ُيساعدين.

ِدرونر:
- أنا عىل استعداد للتضحية بحيايت من أجل استعادة األمري ولكن اجلميع 

يعرف أن نجاة أى شخص يف الغابة املظلمة مستحيل.

آلنر:
- سنعرف ذلك حني نذهب.

ِدرونر:
- سأذهب معه يا سيدي، سنبذل كل ما بوسعنا، أبلغ امللك هبذا.

ثم انرصف ومعه آلنر ليستعدا ملهمتهام ..

التي قد تكون بال عودة ..

  



53

بعد يومني خرج آلنر وِدرونر من أبواب املدينة وقاده آلنر إىل نقطة ما ثم 

توقف وقال:

- سنتوقف هنا قلياًل.

ِدرونر:
- ملاذا هنا؟

آلنر:
- إنين أنتظر صديق يل.

ِدرونر:
- صديق لك؟ .. هنا؟

آلنر:
- نعم، سيأيت إىّلْ حتاًم.

بدأ ِدرونر يف نصب خيمة صغري وبينام كان يعمل سأل آلنر:

- ما الذي جعلك تقبل املهمة حًقا؟ أمل يكن من املمكن أن تبحث عن 

ُمعلِمك يف مكاٍن أخر؟

آلنر:
- مل أكن ألصل إليه إذا أراد امللك إخفاءه عين .. 

وأيًضا هل تظن أن امللك كان فعال ُيعطيين حق االختيار يف هذا؟

ِدرونر:
- ال، أنت ال تعرف امللك حق املعرفة، امللك مل يكن لُيضحي بأى شخٍص 

حتى لو كان يف  سبيل ابنه، هذا ما مُييز امللك، ورغم كل ما يشاع عنه إال إنه 

يف احلقيقة خيتلف، فهو حكيم وعادل حتى لو كان قاسًيا بعض اليشء.
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آلنر:
- رمبا.

ِدرونر:
- من أين أتيت أهيا الغريب؟

آلنر:
- من وراء البحر

ِدرونر:
- هذا ُمدهش حًقا، أخربين قلياًل عن بالدك.

آلنر:
- ال، ستخربين أنت بالكثري عن أِريندوس، ألن هذا سُيساعدنا يف مهمتنا اآلن.

ِدرونر:
- صحيح، سأخربك.

وبدأ ييك له كثرًيا عن أِريندوس والغابة وغريها ..

وبينام كان يستمع إليه آلنر كان ينتظر صديقه .. ُنوِلينت
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بعد يومني جاء ُنوِلينت وحني رأه ِدرونر من بعيد تأهب واستل سيفه قائاًل:

- احرتس يا آلنر إنه من الِريداچيني.

أمسك آلنر يده املمسكة بالسيف وقال:

- ال، إنه صديقي.

أعاد ِدرونر سيفه إىل غمده واقرتب ُنوِلينت وكان ُملثاًم فقال آلنر:

- لقد تأخرت كثرًيا.

ُنوِلينت:
- مل أكن أنوي املجئ لكين رأيت أنك تنتظرين بتصميٍم فأتيت.

آلنر:
- ما الداعي هلذا اللثام؟

ُنوِلينت:
- ال يفرتض يب التواجد هنا، وهناك أمر أهم من هذا، ملاذا قبلت مهمة امللك؟

آلنر:
- مل يكن لدى خيار، كان جيب أن أقبلها لىك ُيساعدين.

ُنوِلينت:
- وهل تظن أن مهمتك تلك مُمكنة؟

آلنر:
- ميكنك أنت أن جتعلها كذلك.

اتسعت عيناه يف دهشة وقال:

- ال، ال ميكن، أنت ال ميكن أن تطلب مين أن أذهب معك إىل هناك.

آلنر:
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- ملاذا ؟

ُنوِلينت:
- ال ميكنين العودة مهام حدث.

آلنر:
- أنت ال تثق يب، حسًنا، أود منك فقط أن ُتريين الطريق وبعدها ميكنك 

االختيار، أن ُتكمل أو ترحل.

ُنوِلينت:
- هل تود مين خيانة قومي؟ .. إخباري لك بطريق عبور الغابة خيانة.

آلنر:
- أنا غريب عن هذه األرض وبالطبع لن أعرب الغابة مرة أُخرى أو حتى أُخرب 

أى شخٍص عن هذا.

وسكت لثواٍن ثم أكمل:

- أنت ال تفهم، رمبا يكون امللك راسِتل حُمًبا للسالم، لكن لو أىت

أخر مكانه رمبا لن يكون مثله، حينها قد يأمر بإحراق الغابة بأكملها

أنت ال تعرف كيف سيفكر امللك القادم.

اتسعت عينا ُنوِلينت يف ذعر: 

- إحراق الغابة؟ .. مستحيل.

آلنر:
- ال، الكثري من النبالء الذين يرغبون يف فعل ذلك ولكن مينعهم وجود امللك 

راسِتل الذي اقرتبت هناية ُحكمه، صدقين مبساعدتك لنا أنت تنقذ قومك.
صمت ُنوِلينت وهو يفكر..
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إن آلنر ال ُيدرك كيف هرب من قومه وملاذا هرب ومن يكون؟

وماذا تعين عودته إليهم اآلن .. 

ولكنه حني حتدث عن املستقبل شعر باخلوف حًقا ..

هناك من ُيبهم مازالوا هناك ..

أمه هناك .. وحدها .. رمبا تنتظر عودته كام وعدها ..

إن حتقق ما يتنبأ به آلنر؟ ما الذي سيحدث هلا إن مل يعد و

إنه يشعر ألول مرة أنه ليس مسئول عن نفسه فقط .. 

هو ليس ُحًرا اآلن ليفعل ما ُيريد فقط .. 

رمبا عليه أن ُيضحي بنفسه ورغباته إلنقاذ من يبهم .. مجيًعا ..

نظر إىل آلنر وقال:

- ملاذا أخربتين بذلك اآلن؟

آلنر:
- كان جيب أن أفعل لىك تتخذ القرار الصائب.

ُنوِلينت:
- هل تظن أنك خُتريين اآلن؟

آلنر:
- أحيانًا ال يكون لنا خيار ، منذ أن قدمت إىل أرضكم وأنا ال أملك أى خيار.

ُنوِلينت:
- سأذهب معك، ولكن عدين أنك ستحرص عىل أال يتأذي قومي ..

وأال يعرف أحد الطريق غريك.

آلنر:
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- أعدك.

التفت إىل ِدرونر وقال:

- وأنت أيًضا.

ِدرونر:
- أعدك.

ُنوِلينت:
- سنذهب اآلن.

اهنمك آلنر وِدرونر يف التحضري للرحيل بينام نظر ُنوِلينت بعيًدا وهو يقول:

- ساحميين يا لِوينڤا ..

ساحميين ..
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يف قرصه كان امللك راسِتل يناقش أمور اململكة مع الوزير ِشريُلو الذي قال: 

- كنت أظن أنك ختليت عن األمل يف عودة األمري.

امللك:

- إن كان الِريداچيون وراء اختفاء ُچوران، فهذا أمر ال ميكن السكوت 

عنه، ستكون تلك وصمة عار يف تاريخ اململكة.

ِشريُلو:
- هل تظن أهنم من قاموا هبذا؟

امللك:

- رمبا، ال أحد يعرف.

ِشريُلو:
- لو كان هذا صحيًحا، ما الذي سنفعله؟

امللك:

- سنطالبهم بإعادته.

ِشريُلو:
- فقط؟ .. أليس هذا سبًبا كافًيا لُنعلن احلرب عليهم؟

امللك:

- وهكذا نعود للحروب الطويلة التي أفنيت عمري إليقافها .. هذا خطأ، 

مهام كانت قيمة ُچوران فال ميكن وضع اململكة يف خطر من أجل استعادته.

اومأ ِشريُلو برأسه موافًقا وأكمال مناقشتهام ومها يفكران فيام سيحدث يف 

الشهور القادمة لو تم استعادة األمري حًقا ..
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وصل آلنر ورفيقاه إىل بداية الغابة فقال ُنوِلينت:

- سنأخذ حذرنا من اآلن.

آلنر:
- ما الذي جيعل تلك الغابة مميزة هبذا الشكل؟

ُنوِلينت:
- ألهنا تتجسد لك عىل هيئِة أشخاٍص خيتربونك يف كل مرة تعربها.

ِدرونر:
- أشخاص خيتربونك؟ .. أى نوع من االختبارات؟

ُنوِلينت:
- يف كل مرة خيتلف األمر، ويظهر لك شخص جديد مل تقابله من قبل ..

احلقيقة أن الغابة هنا ختترب القلوب، ترتكك تعرب فقط إن كان قلبك يستحق.

آلنر:
- ختترب القلوب؟ .. أمر غريب.

ُنوِلينت:
- ستفهم بعد قليل، بعد أن نتعمق قلياًل.

آلنر:
- لقد سمعت هذا من قبل ..

ثم عاد بذاكرته لسنوات ..
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الِسّن: مخس عشرة سنة

كان الفتى يسري بجوار املُعلم برانوين يف صمٍت حني قال له:

- هل ترى هذا الذئب هناك أهيا الفتى؟

نظر حوله فلم جيد شيًئا فقال:

- ال يوجد أى ذئٍب يا سيدي.

ضحك برانوين:

- بالطبع لن تراه، ألنك مل تصل بعد.

عقد الفتى حاجبيه يف حرية وقال:

- مل أصل إىل ماذا؟

برانوين:
- إىل مستواه.

الفتى:

- هل تقول أنين مل أصل إىل مستوى الذئب؟

برانوين:
- نعم

الفتى:

- يف ماذا؟

برانوين:
- يف كل يشء.

الفتى:

- ال أفهم يا سيدي.
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برانوين:
- أنا أُصنف كل شخٍص بناء عىل وصوله ملستوى نباٍت أو حيواٍن ما.

مل يفهم الفتى فلم ُيعلق فأكمل برانوين:

- أنت ال تعرف حتى األساسيات.

وتأفف ثم أكمل:

- سرُتهقين كثرًيا.

الفتى يف حزٍن:

- أعتذر يا سيدي.

برانوين:
- حسًنا، أنصت إىَلّ جيًدا ..

حني ُيولد اإلنسان يكون مستواه العقيل والروحي ال خيتلف كثرًيا عن 

مستوى غريِه، وكلام كرب اإلنسان واكتسب علاًم أو خربة ارتفع مستواه،

وكلام ارتفع مستواه يتخطى تصنيفه نباًتا أو حيوانًا ما حتى يصل إىل القمة.

الفتى:

- ومن وضع هذا التصنيف؟

برانوين بفخر:
- أنا بالطبع

الفتى:

- وما هو مستواّىْ احلايل يا سيدي؟

نظر له برانوين ملًيا ثم قال:

- لن ُيسعدك أن تعرف. 
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مل ُيعلق الفتى وبدا عليه احلزن فقال برانوين:

- لكين ولسبب ال أعلمه أرى أنك ستصل إىل مستوى غريٍب ..

مل أعهده كثرًيا يف البرش.

الفتى:

- حًقا يا سيدي؟

برانوين:
-نعم، ستتخطي مستوى الذئب قريًبا كام أتوقع.

الفتى يف حريٍة:

- وهل مستوى الذئب من املستويات املتقدمة؟

تطلع إليه برانوين لثواٍن ثم قال:

- عدة أشخاٍص فقط قد متكنوا من ذلك.

اتسعت عينا الفتى يف دهشة وقال:

- عدة أشخاٍص فقط؟ .. وأنا سأصل إليه .. البد أنك خمطئ يا سيدي.

توقف برانوين ونظر إليه يف غضٍب:

- ماذا تقول؟! .. أنا خمطئ؟ .. كيف جترؤ أهيا األمحق عىل قول هذا؟

تراجع الفتى وهو يعتذر:

- مل أقصد يا سيدي، أنا أعتذر .. لقد تفاجأت قلياًل فقط.

مل جيبه برانوين وهو يرمقه بحدًة قبل أن ُيكمل مسريه ويقول:

- سأساحمك .. لكين سأعاقبك حتاًم.

شعر الفتى بالقلق لكنه قال:

- هذا كرم كبري منك.
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برانوين:
- اآلن أخربين، هل تعتقد أن الذئب أيًضا مل يرَك؟

الفتى:

- أعتقد أنه قد رأين ألن مستواه يتخطاين بكثري.

برانوين:
- أحسنت، هكذا جيب أن ُتفكر. 

الفتى:

- كيف ميكنين أن أصل إىل هذا املستوى؟

برانوين:
- بأن تفهم أواًل كيف تتعامل مع الطبيعة.

الفتى:

- وكيف أفعل ذلك؟

برانوين:
- بأن تتواصل معها .. بأن تتواصل مع النباتات واحليوانات من حولك.

الفتى:

- وهل ميكنين ذلك أهيا املُعلم؟

نظر له برانوين يف خيبة أمل ثم قال:

- أمامك الكثري حًقا لتتعلمه .. انتظر، سأُريك ما أقصد اآلن.

ثم انحرف مييًنا فجأة وهو يقول:

- رحب بالذئب يا فتى.



65

تبعه الفتى وهو يقول:

- ماذا؟

ومل متر حلظات حتى وجد ذئب أمامه يتأهب يف رشاسة ..

اقرتب منه برانوين يف ثباٍت وبقى الفتى يف مكانه يراقب ما يدث يف حذر ..

جلس برانوين عىل ركبتيه وهو ينظر للذئب يف عينيه فوقف الذئب أمامه 

وقد خفت حدة نظراته ..

مل يفهم الفتى ما يدث لقد استمرت تلك اجللسة لدقيقٍة واحدة ثم استدار 

الذئب وانرصف بينام هنض برانوين وعاد إىل السري يف االجتاه املعاكس 

والفتى يتبعه ُمندهًشا ..

برانوين:
- كيف تقرأ ما حدث للتو؟

الفتى:

- ال أدري. 

برانوين:
- لقد أخربين أنه غري مسموٍح يل بالسري هنا، فأخربته أنين ال أنوي البقاء 

ولن أُسبب أى قدٍر من األذى له وللقطيع، ثم سألين عن هذا األمحق الذي 

يقف خلفي فأخربته أنك تلميذ يل ولن تبقى طوياًل هنا، فطلب مين الرحيل، 

فأخربته أنين سأفعل عىل الفور.

كان الفتى يتطلع إليه مبهوًرا وهو ييك ما حدث وملا انتهى قال:

- كل ذلك حدث؟
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برانوين:
- نعم، فأنت تتواصل مع الطبيعة بقلبك .. وحني جيدون قلبك يستحق 

يستجيبون لك .. أحيانًا يتم ذلك من خالل استامعك ملا حولك أو يتم باتصال 

األعني كام حدث مع الذئب .. إنين أعرفه من قبل بالفعل لكن حتى لو كان 

إن مل يَر  هذا أول لقاء معه ورأى أن قلبي يستحق سيسمح يل بالتواصل معه و

هذا سيهامجين فوًرا أو يطردين من أرضه .. 

الفتى:

- أمر عجيب.

برانوين:
- بل بسيط للغاية، أنت ال حتتاج إال إىل قلٍب ال ُيضمر الرش لىك تتواصل 

معهم .. هل هناك ما هو أبسط من ذلك؟

هز الفتى رأسه نفًيا وهو يفكر أن هذا العامل غريب للغاية ..

وخطري أيًضا ..
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استمروا يف سريهم وُنوِلينت يقودهم كام لو أنه يفظ الغابة عن ظهر قلب،

وفجأة أشار هلم بالتوقف وقال:

- ستبدأ الغابة اآلن يف الظهور لنا.

ِدرونر وهو ينظر حوله:
- ستبدأ ماذا؟

ُنوِلينت:
- اختبار قلوبنا.

تلفتوا حوهلم يف ترقٍب ومن بعيد بدأ صوت خطوات تقرتب ..

خطوات شخص ..

التفتوا مجيًعا إىل مصدرها فظهر أمامهم شخص عجوز طويل اللحية .. 

بدأ يتفحصهم يف ريبة ثم ابتسم وقال:

- مغامرون جدد، مرحًبا بكم يف غابة سوينرك.

مل جيبه أحد فأكمل:

- من الواضح أنكم خائفني. 

ثم ضحك وقال:

- ال داعي للخوف، فأنا ال أكل البرش.

وعقد حاجبيه وقال:

- أغلب الوقت.

ثم سكت وهو يراقبهم قبل أن ينفجر ضاحًكا:

- هل صدقتم؟

ثم أشار بيده نافًيا:
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- ال، ال .. أنا ال أفعل ذلك .. ولكن أخربوين ما الذي أىت بكم إىل هنا ..

أال تعرفون أن عبور الغابة حُمرم؟

ُنوِلينت:
- أنا عائد إىل قومي.

نظر له ملًيا وقال:

- صحيح، أنت مثلهم .. ساحمين مل يعد برصي قوًيا كالسابق.

ثم نقل برصه إىل آلنر وِدرونر وقال:

- وماذا عن هؤالء؟

ُنوِلينت:
- إهنم أصدقاء يل سيعودون معي.

عاود النظر إليه:

- وملاذا تعود اآلن؟ .. يف املرة السابقة كنت هترب كام لو أنك لن تعود أبًدا

نظر آلنر وِدرونر نحو ُنوِلينت الذي بدا عليه احلزن وهو يقول:

- نعم، مل أكن أنوي العودة ولكين فعلت هذا من أجل انقاذ قومي.

داعب حليته بيده وقال:

- إنقاذ قومك؟ .. أنت بطل إًذا. 

ثم صفق بيديه وقال:

- هذا أمر عظيم، أنا أُحب األبطال كثرًيا ..  البطل الذي عاد إلنقاذ قومه. 

آلنر:
إنقاذ الغابة أيًضا. - و

توقف الرجل ونظر برسعة إىل آلنر:
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- ماذا قلت؟

آلنر:
- لقد أتينا إلنقاذ الغابة أيًضا.

عقد حاجبيه يف غضب وقال:

- ومن هذا الذي جيرؤ عىل إيذاء غابة سوينرك العظيمة أهيا الغريب؟

ثم التفت إىل ُنوِلينت:

- أخرب الغريب أنه ال ميكن ألحد إيذاء الغابة.

آلنر:
- احلقيقة، أنه ميكن ذلك وقد يدث قريًبا.

لوح الرجل بقبضته:

- كيف جترؤ عىل تكرار ذلك؟.. ال جتعلين أُريك غضب الغابة.

آلنر:
- لو كنت حُتب الغابة حًقا وأعتقد أنك تفعل لكونك جزء منها فسوف تفهم 

أننا هنا ملساعدتك ومساعدة الغابة.

توقف الرجل وهو ينظر إليهم يف حرية فأكمل آلنر:

- هل تدرك ما الذي يدث خارج الغابة من اجلهتني؟

الرجل يف اعتداد:

- لسنا بحاجة إىل معرفة ذلك، اجلميع يدخل إلينا هنا ونحن نستمع إليهم

ونعرف ما يدور، ونرى الرعب يف قلوهبم من الغابة وهذا يمينا من البرش

كيف بعد كل هذا ختربين أن هناك خطر عىل الغابة؟

آلنر:
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- ماذا لو أراد البرش أن ُيزيلوا الغابة متاًما؟ .. 

تلك العقبة التي متنعهم دوًما من املرور للجانب األخر؟ ..

تغري صوت الرجل متاماً وأصبح عميًقا وخُميًفا:

- أهتددنا أهيا الغريب؟! .. أهُتدد الغابة التي أتت قبل أن يأيت اإلنسان؟!

سرتى غضبنا اآلن ..

واختفى الرجل فجأة وبدأت األرض هتتز حتت أقدامهم .. 

هز آلنر رأسه بخيبة أمل وقال:

- لقد أخطأت، كيف أحتدث معه حماواًل إقناعه بالعقل ..

ثم أخرج من جعبته زجاجة صغرية وسكب ما فيها عىل أرض الغابة فدوت 

رصخات عالية يف أعامق الغابة فقال آلنر:

- أرجو أن تظهر لنا اآلن.

جاءه صوت الرجل من بعيد:

- لقد أذانا الغريب، لقد أذى الغابة.

آلنر:
- ال مل أفعل، لقد أردت أن أُريك فقط ما الذي ُيضه البرش يف اخلارج للغابة

توقفت األرض عن اهتزازها واختفى الصوت ثم ظهر الرجل أمامهم مبارشة 

وهو ينظر إىل آلنر:

- هل تقول أن البرش يضون لنا هذا؟

آلنر:
- أكرث من هذا بكثري، رمبا يستخدمون النار إلحراق الغابة عن آخرها

بدت نظرات رعب يف عيىن الرجل:
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- النار؟

أشار آلنر بيده ُمهدًئا:

- لكننا أقنعناهم بالذهاب يف تلك املهمة لنحفظ السالم بني اجلانبني، وهكذا 

لن يكون هناك داٍع لفعل هذا، هل فهمت اآلن أننا هنا لىك ننقذ الغابة؟

نظر له الرجل طوياًل قبل أن يقول:

- فهمت، قلبك ال يمل رًشا وهذا يؤكد أنك صادق فيام تقول أهيا الغريب.

آلنر:
- بالطبع، لقد أتينا لىك ننقذ اجلميع يا .. ، أنت مل ختربنا باسمك بعد؟

الرجل:

- نحن ال اسم لنا أهيا الغريب، نحن الغابة والغابة نحن.

آلنر:
- فهمت، هل سُتساعدنا اآلن يف مهمتنا؟

الرجل:

- ما الذي ُتريده؟

آلنر:
- نُريدك أن تدلنا عىل أقرص الطرق للجانب األخر.

الرجل:

- وهل ميُكنك أن تثق بالغابة أهيا الغريب؟ ..

 أال تعرف ما قاله القدامي .. "إياَك أن تثق يف الغابة"

ابتسم آلنر:

- لكين أثق، أثق أنك أيًضا تريُد إنقاذ الغابة مثلام أُريد متاًما.
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الرجل:

- أنت ماكر للغاية أهيا الغريب، ورغم هذا قلبك ال خيربين برش.

ثم توقف للحظات ياول أن يقرأ ما بداخله قبل أن يقول:

- حسًنا سأساعدكم، ولكن القواعد ال ميكن خمالفتها.

آلنر:
- أى قواعد؟

ابتسم الرجل يف زهو:

- جيب أن جتتاز اختباري ىك أمنحك الطريق، إن مل تفعل ستبقى هنا لألبد.

آلنر:
- أوافق

الرجل:

- فليكن، سؤايل األول: 

يطري بال جناحني ، ويتشكل إىل كل يشء وهو ال شكل له ، وتراه بكل 

وضوح لكن ال متسكه .. فام هو أهيا الغريب؟

فكر آلنر قلياًل ثم ابتسم وقال:

- الدخان.

شعر الرجل بالغيظ فقال:

- أحسنت، هذا لغز سهل عىل أى حال، سؤايل الثاين:

يقتلك وال تستطيع قتله، يقتلك وال يستطيع قتل اجلميع، يقتلك ثم قد حتيا من 

بعد قتلك .. فام هو ؟

فكر آلنر لوقت أطول ثم قال:
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- اليأس.

نظر له يف صمت وقد بدا عليه الضيق ثم قال:

- حسًنا أهيا الغريب، هذا يكفي ..  لقد نجحت يف اختباري وسأمنحك 

الطريق ولكن تذكر ال تثق بالغابة أبًدا ..

ثم اختفي الرجل وبدأت تتشكل الغابة من جديد لينفتح أمامهم طريق ..

فقال ِدرونر:

- هل ميكن أن نثق به ؟

آلنر:
- ماذا ترى يا ُنوِلينت؟

ُنوِلينت:
- يف بعض املرات كان الطريق  الذي متنحه الغابة صحيًحا، ويف أغلب 

املرات مل يكن كذلك.

آلنر:
- سنثق بالغابة اآلن.

وانطلق ومن خلفه انطلق ُنوِلينت وِدرونر ..

كان ثالثتهم يتمنون أن يكون الطريق صحيًحا .. 

ألنه إن مل يكن كذلك سيكون األمر معقًدا .. 

وخطرًيا ..

  



74

بعد سرٍي طويل عربوا الغابة أخرًيا ..

لقد كان الطريق صحيًحا وكان هذا يعين أن الغابة قد استجابت هلم ..

جلسوا اللتقاط أنفاسهم والتخطيط للخطوة املقبلة ..

آلنر:
- لقد اكتسبنا حليًفا مهام اليوم .. الغابة.

أشار ُنوِلينت برأسه موافًقا وقال:

- هذا األمر يتوقف عىل نوايا اجلانبني حًقا.

ِدرونر:
- ما اخلطوة التالية؟

ُنوِلينت:
- سنذهب اآلن إىل العرافة، هى فقط مُيكنها مساعدتنا.

ِدرونر:
- ماذا تقصد؟

ُنوِلينت:
- ستفهم حني نصل إليها.

ثم قاموا وأكملوا سريهم باجتاه القبيلة ..

وبعد قليل توقف ُنوِلينت ونظر إىل ِدرونر وقال:

- ستبقى أنت هنا، وجودك يف البداية قد يسبب مشكلة ال نُريدها.

نظر ِدرونر إىل آلنر فقال له:

- سأعود لك الحًقا حني أرشح هلم كل يشء.

اومأ ِدرونر برأسه وبقى، بينام أكمل آلنر وُنوِلينت سريمها ..
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وما إن اقرتبا من جتمع القبيلة حتى  صاح شخص:

- النبوءة .. النبوءة.

ثم أشار نحو آلنر وُنوِلينت فالتفت اجلميع إىل حيث ُيشري ..

وحني وصال إليهم أزاح ُنوِلينت لثامه فقال أحد األشخاص:

- لُوناچا؟ .. لقد عاد لُوناچا.

نظر آلنر نحوه ُمتعجًبا فقال:

- نعم يا صديقي، اسمي احلقيقي هو لُوناچا وأنا ابن زعيم القبيلة؛ ِدُيونچا.

مل يستوعب آلنر فأكمل:

- سأُخربك بكل يشء الحًقا.

وأكمال سريمها حتى وصال إىل خيمة أشار إليها قائاًل:

- هذه خيمة العرافة التي ال نقوم بأى خطوة إال بعد موافقتها،

وهلذا إذا أردت أن تعرف أى يشء جيب عليك إقناعها أواًل لُتخربك.

واقرتبا من اخليمة فأوقفهام احلارس قائاًل:

- ال ميكنكام الدخول.

جاءه صوت من خلفهام قائاًل:

- اتركهام يعربان، أال تدرك أن هذا الغريب هو النبوءة؟

انحىن احلارس برسعة والتفتا وحني وقعت عينا لُوناچا عىل صاحب الصوت 

انحىن يقبل قدميه فأمسك الرجل برأسه وقال:

- اهنض، ال جيب لزعيمنا أن ينحين ألحد.

هنض لُوناچا وقال وهو يبيك:

- ساحمين يا أيب، ساحمين .. أنا عىل استعداد ألى عقاب.
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احتضنه قائاًل:

- لقد فات الوقت عىل هذا يا ُبىن.

ثم نظر إىل آلنر فقال لُوناچا:

- هذا آلنر صديقي، لقد جاء ..

أوقفه بإشارة من يده:

- ال مزيد من احلديث اآلن، سُتخربان العرافة بكل يشء.

وأشار للحارس فأفسح الطريق فدخل اخليمة وتبعاه ..

كانت جتلس عىل األرض امرأة عجوز نظرت إليهام وقالت:

- النبوءة إًذا ..

يوم ما سُيرشق مع رشوق الشمس، عيناه ُمتقدة وبجواره يقف زعيمنا ..

سيقودنا حني ال جيب أن يقودنا ، سيثق بنا حني يكون مفروًضا عليه أال يثق،

يف هذا اليوم .. جيب علينا مجيًعا أن نثق به وأن نتبعه .. ثق بالنبوءة ..

ثم تنهدت بعمٍق وسكتت لثواٍن قبل أن تقول بصوت عميق:

- مل أكن أظن أين سأحيا حتى أصل إىل هذا اليوم الذي تتحقق فيه النبوءة

ثم أشارت هلم مجيًعا باجللوس ونظرت إىل لُوناچا:

- كنت عىل يقني أنك ستعود، ولكنك عدت كزعيٍم للقبيلة ..

هربت من مصرٍي وعدت مبصرٍي أخر، لعل الُقدامى يرشدوك إىل الطريق

وهيبونك احلكمة الالزمة للُمىض فيه ..

ثم نظرت إىل ِدُيونچا:

- اليوم تسرتيح، سيكون ابنك مكانك بعد أن تقرر مصريه واختارته النبوءة، 

ستنىس كل يشء اآلن وستنتقل إىل مكانك بجوار الُقداَمى يف فخر. 
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أحىَن هلا رأسه يف احرتام، ثم نظرت إىل آلنر:

- أنت إًذا، الغريب الذي يقودنا للمصري اجلديد، مل أكن أصدق أن هذا 

سيحدث حًقا، ولكن ها أنت ذا، متاًما كام أخرب الُقداَمى ..

أنَت مل تأِت من أجل ما تظن أنك قد أتيت من أجله، ال أهيا الغريب

لقد أتيت من أجلهم .. من أجل الُقداَمى.

مل يفهم آلنر فقال:

- لقد أتيت فقط للبحث عن األمري ُچوران ابن امللك راسِتل ألعود به.

ابتسمت العجوز وقالت:

- هذا ما تظنه أهيا الغريب، هكذا هى تدابري الُقداَمى، تأيت إليهم حتت غطاء 

أخر، غطاء ميكن لعقلك فهمه.

آلنر:
- ال أفهم.

قالت:

- ملاذا خاطرت بحياتك من أجل ابن امللك؟

آلنر:
- ليخربين امللك مبكان املُعلم ُچوسرت.

قالت:

- حتى ُچوسرت نفسه ليس إال خطوة تقربك إىل غايتك احلقيقية أن تلتقى 

بالُقداَمى.

آلنر:
- هل تعرفني املُعلم ُچوسرت؟
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قالت:

- بالطبع أعرفه.

آلنر:
- هل ميكنك إًذا أن تدليين عليه؟

قالت:

- ال أستطيع أن أراه اآلن .. مل أعد قادرة عىل ذلك.

مل يفهم آلنر لكنه قال:

- إذاً ال مفر من العودة باألمري ُچوران لىك خُيربين امللك مبكانه.

قالت:

- رمبا، رمبا.

آلنر:
- هل بإمكانك إخباري عن مكان األمري؟

ابتسمت العجوز ونظرت إىل ِدُيونچا فنهض وغاب لدقائق قبل أن يعود ومعه 

شخص آخر فجلسا فأشارت العجوز نحوه قائلة:

- ُچوران.

عقد آلنر حاجبيه وهو ينظر إليه يف حريٍة ثم انتقل بنظره إىل لُوناچا لقد كان 

التشابه بينهام كبرًيا .. 

فابتسم لُوناچا وقال:

- هل فهمت اآلن؟

مل جُيب آلنر فقالت العجوز:

- منذ سنوات .. 
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طلب امللك راسِتل إقامة معاهدة بيننا وبينه لىك يفظ السالم للجميع، وكان 

أول خطوات هذا السالم أن يتزوج من ابنة زعيمنا الراحل وبالفعل تزوجها 

وأنجب منها ُچوران، ثم هربت منه بعد أن أنجبت وعادت إلينا ونرشنا 

إشاعة عن موهتا وبالفعل صدق اجلميع ذلك، لكنها حني عادت تزوجت 

من ِدُيونچا فانتقلت إليه الزعامة بعد وفاة والدها وأنجبت هى منه لُوناچا، 

وكام ترى لقد كان االثنان يشبهاهنا هى ، وحني رأينا هذا األمر أيقنا أهنا من 

ترتيبات الُقداَمى لنا لىك نستعيد قوتنا كاملة وينتهى زمن الذل الذي عشنا 

فيه دوًما، هلذا كانت خطتنا أن نستدرج ُچوران إلينا ثم نرسل لُوناچا مكانه 

، وهكذا يكون ابننا نحن هو ملك أِريندوس القادم ..

لكن لُوناچا رفض، وهرب مع لِوينڤا ألنه يبها، لقد اختارها وختىل عن قومه

فباءت اخلطة التي أعددنا هلا لسنواٍت بالفشل ..

كان آلنر يستمع مذهواًل من هذا التشابك العجيب يف األحداث والحظت 

العجوز ذلك فأكملت:

- يبدو أنك قد بدأت تؤمن أن كل يشء تم اإلعداد له ُمسبًقا من قبل الُقداَمى.

آلنر:
- وماذا سيحدث اآلن؟

قالت:

 - ال يشء مل يعد من املُجدي أن نرسل لُوناچا ألن ُچوران قد أدرك بالفعل أنه 

واحد منا ووجوده هناك سيجعل وجودنا أقوى.

آلنر:
- إًذا ال مانع من عودته معي؟
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ابتسمت:

- بالطبع ولكن هل حًقا سرتحل ُمتجاهاًل نداء القدامي بعد أن أتيت كل هذا 

الطريق؟

آلنر:
- ال أفهم.

قالت:

- سرتحل معه ولكن بعد أن تأتيين بخاتم الُقداَمى .. 

أنت وحدك من يستطيع أن يأتيين به من هناك.

آلنر:
- خاتم الُقداَمى؟ .. ما هو ومن أين أتيِك به؟

قالت:

- اخلاتم الذي أنتظره وينتظرين منذ سنوات.

آلنر:
- ال أفهم. 

قالت:

- ستفهم كل يشء قريًبا، سيذهب معك لُوناچا  .. هذا هو عقابه.

أحىَن لُوناچا رأسه باحرتام فقالت العجوز:

- أهيا الغريب، إن مصري تلك األرض يقع بني يديك اآلن .. 

ليس أمامنا إال أن نثق بك، أحِسن االختيار.

آلنر:
- سأفعل كل ما أستطيع حلفظ هذا السالم.
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أشارت العجوز هلم باالنرصاف فخرجوا من عندها وقال ِدُيونچا:

- هيا يا لُوناچا، إن أمك تنتظرك.

وسارا ُمبتعدين .. 

ونظر آلنر إىل  ُچوران طوياًل وقال:

- هناك صديق لَك ينتظرك .. 

ثم قاده إىل حيث ينتظر ِدرونر وحينام رأه هب من مكانه واحتضنه قائاًل:

- أنت حى؟! 

عانقه ُچوران طوياًل وقال:

- نعم يا صديقي مازلت حًيا. 

وحتدثا قلياًل يف أمور عدة وآلنر يستمع إليهام دون أى مقاطعة حتى انتهيا

فقال آلنر:

- من كان ُيصدق أن األمري ُچوران ينتمي إىل ِريداچا؟

ُچوران:

- وهذا ما جيعل اجلميع يتمىن إزاحتي، ال أحد هناك يتمىن عوديت، حتى أيب.

آلنر:
- ال، لقد أرسلين امللك الستعادتك.

ُچوران:

- أنت ال تفهم، أنا جمرد أداة يوُد كل طرٍف أن يستخدمها ضد األخر.

آلنر:
- رمبا يكون هذا صحيًحا، ولكن ما أدركته اليوم أن كل يشء سيحدث يف 

هذه األرض سيتوقف عىل قراراتك واختياراتك، أنت وحدك.
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ُچوران:

- وهذا ما ُيزنين، أنا ال أعرف ماذا أفعل أو كيف أختار؟

آلنر:
- ستعرف يوًما طريقك، ولكن أولويتك اآلن هى أن حًتافظ عىل السالم الذي 

صنعه امللك لسنوات وهو عىل حافة اآلهنيار اآلن ..

ُچوران:

- كيف؟

آلنر:
- سأخربك 

ومىض خيربه بكل ما رأه وسمعه وتوقعه ملا سيحدث وُچوران يستمع إليه يف 

تركيز شديد وكلام كان يتعمق أكرث يف خطته كانت مالمح ُچوران تنفرج 

أكرث فأكرث حتى انتهى.

فنظر إليه وقال:

- يبدو أن العجوز كانت عىل حق يف أننا جيب أن نثق بك أهيا الغريب.

آلنر:
- أنا ال أفهم ما تقصده العجوز، ولكن طريقينا تقاطعا ويبدو أنه ال مفر يل

من االنحراف قلياًل عن مساري الذي جئت من أجله. 

ثم سكت ..

هل كان قراره هذا صائًبا أم سيندم عليه الحًقا ؟! ..
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بعد قليل عاد لُوناچا ومعه والدته وقال:

- إن والديت أرادت رؤيتك يا آلنر.

حياها آلنر برأسه ُمبتساًم فبادلته التحية ثم قالت:

- هل متانع لو جلسنا مجيًعا لبعض الوقت؟

آلنر:
- بالطبع ال.

جلسوا مجيًعا وقالت وهى تتأمله:

- يبدو أن مصري ولدّىْ االثنني يقع بني يديك اآلن أهيا الغريب.

آلنر:
- رمبا يكون لنا مجيًعا هدف مشرتك ولكن مصري كل شخص بيده فقط.

قالت:

- رمبا، لقد أخربين لُوناچا أنك تتصف باحلكمة، أرجو أن ُترشدمها حني 

يتاجان إىل ذلك.

آلنر:
- سأقوم بواجبي كاماًل نحومها ولكن ..

ثم سكت فابتسمت وقالت:

- قل ما ُتريده؟

آلنر:
- أود أن أعرف رؤيتك أنِت ملا يدث وملا سيحدث؟

فهمت ما يقصد فابتسمت وقالت:

- يف أوقاٍت كثرية ال يكون لدينا القدرة عىل االختيار، لقد تم إجباري عىل 
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الزواج من امللك يف املايض، مل يكن ُيبين وكان يعاملين فقط كأداة لتثبيت 

أركان حكمه، ولكن بعد أن وضعت ُچوران ومسكته بني يدى، أُلِقَى يف 

قلبي حبه، وشعرت أن امللك مل يكن هبذا القدر من السوء الذي كنت أظنه 

يف البداية، وألين أحببت ُچوران فقد تركته وهربت، ألين مل أُرد له أن يكرب 

ويرى أمه ُتعاَمل هكذا، كنت أُدرك أنه يتعذب ويتأمل بسبب اختالفه 

بينهم، لكين كنت عىل ثقة أن والده سيحميه، ألنه حتاًم ُيبه، إن مل يكن 

كوالد له فعىل األقل كأداة للحفاظ عىل معاهدته ..

بالطبع نقمت كثرًيا عىل أيب وعىل القبيلة كلها، ولكن بعد أن ننضج نفهم 

جيًدا أن هناك مسئوليات جيب عىل الشخص أن يتحملها جتاه األخرين حتى 

لو كانت ضد رغباته وحتى لو كانت ال تأيت إال باآلمل ..

حني عدُت، كانت عوديت غري مقبولة من اجلميع، حتى من أيب، ألهنم قد 

ظنوا أن امللك سُيعلن احلرب علينا، لكين كنت أفهم امللك وكنت أدرك أنه لن 

يفعل، هلذا وحني أدركوا ذلك مل ُيصبح هناك ما مينع من تقبلهم يل مرة أخرى 

بينهم، لكين مل أغفر هلم ذلك ألهنم مل يتقبلوين من البداية ..

الوحيد الذي فعل ذلك هو .. ِدُيونچا، لذا فقد أحببته حًقا، ألنه تقبلين رغم 

كل ما حدث يل، تزوجنا وأنجبت لُوناچا ..

وكرب لُوناچا وكرب ُچوران وبكربمها هذا أيقنت أن هناك لعنة ُتطاردين ..

لقد اكتشف اجلميع مقدار الشبه بينهام هلذا خططت العرافة بوضع لُوناچا 

مكان ُچوران ..

لقد رفضُت ورفض ِدُيونچا ولكن .. كام أخربتك منذ قليل، حني تنضج تدرك 

أن هناك مسئولية تقع عىل عاتقك وحدك ال ميكن املناص منها ..
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لكن لُوناچا هرب، سأُخربك رًسا .. 

لقد فرحت للغاية حني فعل ذلك .. 

لقد فعل ما كنت أمتىن فعله منذ سنوات بعيدة، لكين كنت أضعف من أن 

أقوم هبذا، أما هو فقد كان قوى ليهرب وُيشكل مصريه بيِده ..

رغم ُحزين عىل فراِقه ولكين كنت أعلم أن عودته ستسجنه لألبد داخل 

مسئولياته جتاه القبيلة ..

مل أكن أتوقع أنه سيعود أبًدا .. 

لكنه عاد معك ..

وعودته تلك معك حفظت له مكانة مل أكن ألحلم هبا، لقد أصبح هو الزعيم

التايل للقبيلة، ألن النبوءة تقول ذلك، وهنا رغم أن اجلميع يود قتل ِدُيونچا 

ليحل حمله إال أنه ال أحد جيرؤ عىل التعدي عىل النبوءة ..

هل تدرك اآلن مقدار ما قدمته يل ولولدّىْ .. 

إين أشكرك حًقا يا ُبىن ..

بدأت تبيك فقال آلنر:

- لقد حتملتي الكثري يا سيديت، ومل ُيدرك أحد مقدار ما حتملتيه طوال تلك 

السنوات، ولكن ال تقلقي، إن ولديك شجاعني حًقا، وستفرحي كثرًيا حني 

ترين أن نسلك أنِت هو من سيحكم أرض أِريندوس.

ابتسمت وقالت:

- مل أمتىن ذلك، لقد أردت فقط أن أقيض أيامي األخرية يف سالٍم معهام. 

ومسحت دموعها وهى تقول:

- يبدو أن املسئولية ُتطاردين يف النهاية، حتى بعد مرور كل تلك السنوات.
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آلنر:
- أنت قوية للغاية سيديت، ومها ورثا تلك القوة منك.

ابتسمت وقالت:

- أمتىن أن أعيش ألرى ما قلته يتحقق .. حتى ذلك الوقت كن بجوارمها بقدر 

استطاعتك يا بىن .. وال تثق بأحد هنا، لن تنجو هنا إال إن كنَت قوًيا ..

اجلميع خيافك اآلن ويرتمك ألنك النبوءة، لكن ال تأمن للعجوز، وال ُتعِطها 

كل يشٍء حتى تسمح لك باصطحاب ُچوران معك.

آلنر:
- سأتذكر نصيحتك سيديت.

ثم استأذهنا يف االنرصاف .. 

هنض وسار ُمبتعًدا ..

كان ُيفكر يف كل ما حدث واستنتج منه شيًئا واحًدا ..

ال ميكنه أن يبقى لفرتة طويلة هنا .. 

جيب أن يرحل رسيًعا ..
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يف اليوم التايل اجتمع آلنر ولُوناچا مع ِدُيونچا قبل رحيلهام ..

ِدُيوجنا:
- سرتحالن اآلن للبحث عن خاتم الُقداَمى الذي ُتريده العجوز.

اومأ لُوناچا برأسه فأكمل:

- لكن هناك أمر مهم جيب أن نتحدث بشأنه قبل رحيلكام.

وشبك يديه وهو ينظر هلام برتكيز ثم قال:

- عند عودتكام سيتغري كل يشء هنا وجيب أن نكون عىل استعداد لذلك ..

لن أسمح أن يكون مصريك مثل مصريي يا بىن.

لُوناچا:

- ال أفهمك يا أيب.

ِدُيوجنا:
- لن أسمح أن تكون دمية يف يد العجوز مثلام كنت أنا وكان جدك من قبيل.

آلنر:
- دمية يف يد العجوز؟ 

ِدُيوجنا:
- نعم، لقد كانت هى احلاكم الفعيل للقبيلة منذ زمن بعيد وال جيرؤ أحد عىل 

عصياهنا مهام كانت أوامرها، لقد أجربت جدك يوًما عىل تزويج أمك رغاًم 

عن إرادهتا ثم أجربتين عىل أن أستبدلك، ال أُريد هلذا أن يدث مرة أخرى

أريد أن تكون قيادتك للقبيلة قيادة حقيقية وتكون فيها صاحب القرار.

مل ُيعلق لُوناچا وبدا أنه مل يستوعب األمر لكن آلنر قال:

- وكيف سيحدث ذلك؟
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نظر له ِدُيونچا وقال:

- إنين مل أُصدق يوًما يشء تقوله العجوز، وعىل يقني أن كل ما تقول أنه يأتيها 

من الُقداَمى إمنا هو رغباهتا اخلاصة، لكنين صدقتها يف أمر واحد .. النبوءة.

آلنر:
- ألهنا هبذا ضمنت لك محاية لُوناچا من بعدك.

ِدُيوجنا:
- نعم.

آلنر:
- ويف نفس الوقت أعطت اإلذن برحيلك.

صمت ِدُيونچا وهو ينظر إليه ثم قال:

- لقد فهمتين يا بىن.

لُوناچا:

- أنا مل أفهم بعد.

ِدُيوجنا:
- بعد أن تعودا من رحلتكام، لن ُتعطيا العجوز أى يشء.

لُوناچا:

- ماذا سنفعل إذاً؟

ِدُيوجنا:
- سأقتلها.

اتسعت عيناه يف دهشة:

- ماذا؟ تقتل العجوز؟ ملاذا يا أيب؟
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ِدُيوجنا:
- لىك أُحررك يا بىن .. لىك أدفع مثن خطاياى يف املايض .. لك وألمك.

لُوناچا:

- ال .. هذا ال ميكن أن يدث.

ِدُيوجنا:
- هذا هو األمل الوحيد للقبيلة بأكملها.

لُوناچا:

- لكن ..

قاطعه ِدُيونچا:

- لو قمتم بتسليمها خاتم الُقداَمى هذا إن وجدمتوه حًقا .. ستقتلنا مجيًعا

وسُتعلن أهنا احلاكم اجلديد للقبيلة، ولن يتمكن أحد من رفض هذا.

آلنر:
- وهذا ُيشري إىل أنه ال حل إال بقتل العجوز.

ِدُيوجنا:
- بالضبط.

آلنر:
- لكن هل تتوقع أن يسكت اجلميع عىل قتلك هلا؟

ِدُيوجنا:
- بالطبع ال.

آلنر:
- ماذا سيحدث حينها؟
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نظر إىل لُوناچا الذي بدا ُمرتاًعا من فكرة قتل العجوز وقال:

- سيقتلين لُوناچا بسيفه.

انتفض كال من آلنر ولُوناچا ومل يستطع األخري التحدث يف حني قال آلنر:

- ماذا؟

ِدُيوجنا:
- هذا هو احلل الوحيد .. لىك يكون لُوناچا هو الزعيم الذي قتل اخلائن.

لُوناچا :

- مستحيل .. ما الذي تقوله يا أيب؟

أمسك ِدُيونچا بيديه يف قوة وقال:

- هذا هو احلل يا بىن، أنت جيب أن تترصف كزعيٍم جديد للقبيلة.

لُوناچا:

- لكين ال أستطيع أن أقوم هبذا .. ال أستطيع.

ِدُيوجنا:
- سأموت عىل أية حال يابىن.

آلنر:
- ماذا تقصد؟

ِدُيوجنا:
- منذ زمن بعيٍد والعديد ُيريدون قتيل، لقد منحتهم العجوز اإلذن هبذا أخرًيا.

لُوناچا:

- ال سنحميك يا أيب .. رمبا نقودك عرب الغابة للخارج و ..

قاطعه ِدُيونچا يف رصامة:
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- اصمت .. أنا ال أهرب، ِدُيونچا ال هيرب من موته. 

ثم صمت وبدأت الدموع تتجمع بعينيه وهو يقول:

- لقد أىت وقتي يا بىن، امنحين سبًبا جيعل مويت له قيمة ..

هذا هو واجبي األخري .. جتاهك وجتاه القبيلة.

بىك لُوناچا ومل جيب فقال آلنر:

- لقد فهمتك يا سيدي، سيحرص لُوناچا عىل حتقيق أمنيتك األخرية.

أحىَن له رأسه وقال:

- أشكرك أهيا الغريب.

ثم نظر إىل لُوناچا وقال:

- عدين يا ُبىن .. عدين أن تتحمل مسئوليتك وأن جتلب يل سالمي األخري.

اهنمرت دموعه أكرث وهو يقول:

- أعدك يا أيب.

ابتسم ِدُيونچا واحتضنه وهو يقول:

- ال خُترب أمك مبا سيحدث .. هى لن تتحمل هذا.

مل جُيبه لُوناچا بينام اومأ له آلنر برأسه فقال:

- كن بجانبه يا ُبىن، ساعده عىل اختاذ القرار حني جيب أن يفعل.

آلنر:
- سأفعل يا سيدي.

هنض ثم سار بعيًدا بينام اهنار لُوناچا متاًما .. وقال آلنر لنفسه .. 

إن كل األمور تتعقد وتصبح أخطر .. ما الذي قد يدث أسوأ من هذا؟! ..
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ذهب آلنر إىل خيمة العجوز وحني دخل قالت:

- لقد حان موعد رحيلك أهيا الغريب.

آلنر:
- ما الذي تريدين مين فعله بالضبط؟

قالت:

- سُتحض يل خاتم الُقدامَى من الضيح القديم  سرُيشدك لُوناچا ملكانه 

وستنتظر هناك حتى يكتمل البدر ثم ستنبش القرب السابع .. 

ستجده يف اليد التي ال ُتفتح إال للغريب ..  هذه هى النبوءة ..

آلنر:
- حسًنا، سأرحل اآلن.

أشارت له:

- انتظر أهيا الغريب.

واقرتبت من أذنه ومهست:

- ال تأخذ كتاب الُقداَمى أهيا الغريب، فهو ليس لك ..

ثم ابتعدت فقال هلا:

- ما هو كتاب الُقداَمى؟

أشارت له باالنرصاف وهى تكرر:

- ال تأخذ كتاب الُقداَمى أهيا الغريب، فهو ليس لك.

خرج آلنر من خيمتها دون أن يفهم وأخرب لُوناچا مبا دار بينهام فقال:

- سأقودك إىل الضيح ..

ثم سار وآلنر  يتبعه إىل حيث أرسلتهم العجوز .. 
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مل يكن الضيح بعيًدا فوصاله بعد ساعاٍت من السري فقال آلنر:

- سننتظر اآلن حتى اكتامل البدر كام أخربتنا العجوز.

وجلسا فالحظ آلنر رشود لُوناچا فقال:

- أنا أدرك جيًدا ما تشعر به ولكن ..

قاطعه:

- ال، أنت ال تدرك.

صمت آلنر وهو يراقبه وبعد قليل قال لُوناچا:

- هل ُتدرك معىن أن أقتل أيب بيدي؟

مل جيب آلنر فأكمل:

- أنت ال ُتدرك .. كيف ُيفرتض يب أن أقوم بذلك؟

وبىك فقال آلنر:

- هذه مسئوليتك كام أخربك.

لُوناچا:

- وأنا ال أُريدها .. ال أريد أن أكون الزعيم.

آلنر:
- هناك أشياء ال نختارها يا صديقي.

صمت لُوناچا هو يعي جيًدا أن أبيه قد فكر كثرًيا قبل أن خُيربه هبذا ..

إن جزًءا منه ُيدرك متاًما أن هذا هو احلل الوحيد ولكن .. هذا أمر ال ُيطاق ..

قاطع آلنر صمته قائاًل:

- والدك رجل شجاع ، سيضحى بنفسه من أجلك ومن أجل القبيلة كلها .. 

ال ُتضيع تضحيته هباًء. 
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نظر إليه لُوناچا ومل ُيعقب ثم رشد ببرصه بعيًدا ..

تركه آلنر طوال الساعات التالية دون مقاطعة صمته، 

وحني ظهر البدر كاماًل يف السامء قال آلنر:

- سأذهب اآلن.

مل جيبه لُوناچا فانرصف ودخل الضيح ..

كان املكان كئيًبا ُمقِبًضا وآلنر خيطو داخله يف حذر ..

من الواضح أنه مل يدخله أى شخٍص منذ سنوات .. 

كانت القبور ترتاص يف انتظام وفوق كل قرب لوح صخري مكتوب عليه اسم 

من يرقد فيه ..

وانتقل آلنر بينهم حتى وصل إىل القرب السابع فلم جيد له لوح صخري مثل 

البقية فتعجب لذلك ثم بحث عن جمرفٍة وبدأ ينبش القرب بحرٍص حتى بدأ 

اجلسد يف الظهور فأكمل حفره حتى ظهرت يد مقبوضة ..

توقف عن احلفر ووضع املجرفة جانًبا ..

 انحىن ومد يده بحذر وحاول أن يفتح اليد .. لكنها مل ُتفتح .. 

تعجب كثرًيا .. لكنه فكر أهنا رمبا تكون اليد األخرى .. 

فبدأ يفر بيده عىل اجلانب األخر من اجلسد حتى ظهرت له اليد األخرى .. 

وبجوارها كان هناك كتاب .. 

مد يده ليفتح اليد املقبوضة فانفتحت وظهر داخلها خاتم أسود اللون،

أخذ اخلاتم وهنض ثم توقف ونظر إىل الكتاب وهو يتذكر كلامت العجوز ..

ثم انحىن وأخذ الكتاب وخرج من الضيح ..
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عاد آلنر إىل لُوناچا فسأله:

- ماذا فعلت؟

آلنر:
- لقد أخذت اخلاتم.

وفتح يده لرييه اخلاتم األسود فقال لُوناچا :

- حان الوقت إًذا، هيا بنا

وسارا يف صمٍت حتى عادا وذهب كليهام إىل خيمته وناما حتى الصباح .. 

ويف الصباح توجه آلنر نحو خيمة العجوز وحني دخل عليها قال:

- لقد أتيتك باخلاتم. 

نظرت نحوه فرأى بريًقا يف عينيها وهى تقول:

- أحسنت أهيا الغريب، أحسنت.

وهم أن يناوهلا اخلاتم لكنه توقف وهو ينظر إليها وقال:

- هل من احلكمة أن أُعطيِك اخلاتم اآلن؟

قالت:

- بالطبع أهيا الغريب.

أعاد آلنر يده بجواره وقال:

- سُتخربي اجلميع أواًل بأن ُچوران سريحل معي اليوم .. ولن يؤذينا أحد.

قالت يف غصب:

- ال أحد مُييل رشوطه عىّلْ أهيا الغريب.

آلنر:
- قد ال يكون هذا هو خاتم الُقداَمى احلقيقي، أليس كذلك؟
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نظرت له يف حقٍد:

- لقد أغواك الكتاب، أستطيع أن أرى هذا ..

لقد حذرتك أهيا الغريب بأال تاخذه لكنك أخذته بالفعل.

آلنر:
- رمبا.

العجوز:

- فليكن أهيا الغريب، سأفعل ما ُتريد.

ثم نادت:

- أهيا احلارس.

ونظرت إىل آلنر:

- ستندم أهيا الغريب، ستندم.

دخل احلارس فأمرته بأن ُيض اجلميع فانرصف احلارس لتنفيذ األمر ثم 

التفتت هى إىل آلنر وقالت:

- أنت ال تفهم أهيا الغريب، تظن أنك انترصت، تظنون أن خطتكم ستنجح. 

ثم ضحكت وهى تقول:

- أنتم وامهون.

ثم قالت:

- أنت ملعوٌن أهيا الغريب، إين ألعنك طوال حياتك، لن ُيكَتب لَك احلب أبًدا 

وستفقد كل عزيز عليك إىل أواخر أيامك.

ابتسم آلنر:

- أنِت تعلمنَي جيًدا أنه ال وجود هلذه اللعنات. 
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ضحكت وقالت:

- سرتى أهيا الغريب، سرتى.

ودخل احلارس وقال:

- اجلميع يف اخلارج.

فقامت وخرجت وقالت بصوٍت عال:

- لقد أحض الغريب لنا خاتم الُقداَمى أخرًيا كام أخربتنا النبوءة .. 

هلل اجلميع وهى تكمل:

- لقد كان عماًل ُشجاًعا منه وهلذا سنكافئه. 

استمر اجلميع يف التهليل وهى ُتكمل:

- سنعطيه ُچوران كام طلب وسيكون له احلرية يف املغادرة حني يشاء.

توقفوا عن التهليل فقالت وهى تنظر إىل آلنر:

- ولكن سنأخذ منه شيئاً اآلن ..

رأى آلنر ِدُيونچا يتسلل بني الناس ويقرتب من العجوز ..

أشارت العجوز نحو آلنر وقالت وهى تنظر إليه بشامتة:

- أهيا الغريب، سوف ..

وشهقت قبل أن ُتكمل ورأى اجلميع خنجًرا خيرتق قلبها من اخللف ..

واتسعت عيناها لثواٍن وهى حتدق يف اجلميع قبل أن تسقط عىل وجهها ..

ومن خلفها ظهر ِدُيونچا وهو ميسك خنجًرا ملطًخا بدمها ويقول:

- اليوم تتوقفني عن ترديد سمومك عىل مسامعنا لألبد ..

ثم ترك اخلنجر يسقط منه أرًضا ..

كان اجلميع ينظر يف دهشة ملا يدث وقد شلتهم املفاجأة فلم يتحرك أحًدا 
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فلام سقط اخلنجر رصخ أحدهم:

- خيانة .. خيانة.

وأشار أخر إىل ِدُيونچا:

- لقد قتل العرافة .. أمسكوا به.

أحاط به اجلميع وهم ُيقيدونه ورصخ أخر:

- اقتلوه اآلن، جيب أن ميوت اخلائن. 

وردد اجلميع رصاًخا يطالبون فيه بقتله.

- كفى

كانت تلك رصخة لُوناچا الذي قطع صياحهم مجيًعا .. فسكتوا. 

فاقرتب من ِدُيونچا الذي نكس رأسه فقال بصوٍت عاٍل ملن يقيدونه:

- اتركوه.

ترددوا قلياًل ورصخ شخص:

- ما الذي تقوله؟ لقد قتل العرافة كيف نرتكه ؟

وعادت الرصخات من اجلميع تطالب بقتله فرصخ مرة أخرى:

- أنا زعيمكم اجلديد كام قالت النبوءة وأخربتكم العرافة ..

صمت اجلميع وهم يتذكرون كالم العجوز، ال أحد جيرؤ عىل تكذيب 

النبوءة، ولكن قال أحدهم بحدة:

- كونك زعيمنا اجلديد ال يعين أال ُيعاقب اخلائن .. 

نظر له لُوناچا بعينني جامدتني وقال:

- بالطبع، كوين زعيمكم اجلديد جيعل قتل اخلائن واجبي أنا.

تراجع اجلميع يف غري تصديٍق ونظر لُوناچا ملن ُيقيدونه ثانية وقال:
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- اتركوه اآلن.

تركوه يف حذر واستل هو سيفه واقرتب منه ورفع سيفه وقال:

- اآلن ستتلقى جزاء خيانتك لنا. 

رفع ِدُيونچا عينيه يف عيىن لُوناچا فاهتزت يديه لوهلة فابتسم ُمشجًعا وقال:

- ساحموين مجيًعا.

تردد لُوناچا فنكس ِدُيونچا رأسه مرة أخرى فاستجمع لُوناچا قواه ونزل 

بسيفه وطعنه يف قلبه وهو ُيغمض عينيه .. 

انتفض جسد ِدُيونچا لثواٍن ثم توقف فنزع لُوناچا سيفه فسقط جسده جانًبا 

فالتفت لُوناچا إىل اجلميع وقال بصالبة:

- ادفنوا جسد العرافة يف رضيح العظامء وجهزوا مراسم تكرميها ..

ثم أشار بسيفه إىل جسد ِدُيونچا وقال:

- وادفنوا جسده يف مقابر الُغرباء. 

ثم أعاد سيفه إىل مكانه وسار ُمبتعًدا ..

جتمدوا وهم يراقبونه وهو يبتعد وما إن ابتعد مبا يكفي حتى قال أحدهم:

- هل هذا حًقا زعيمنا اجلديد؟ .. أى وحٍش هذا؟ 

ثم بدأ احلراس يف محل اجلسدين بعيًدا إلمتام مراسم الدفن ..

بقى آلنر مكانه لفرتة طويلة وهو يراقب ما يدث ..

أى عامٍل هذا الذي أىت إليه؟!

لقد حتقق كل يشء كام أراد ِدُيونچا وأصبح لُوناچا اآلن زعياًم حقيقًيا ..

لكن بأى مثن؟! ..

  





الُمفتاح الثالث

ال تستهن بقدرات من ُيحبونك ..                           

حبهم لك يجعلهم أقوى دائًما

,,
,,
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يف اليوم التايل جتمعت القبيلة بأكملها وهم يسريون يف حزٍن خلف جسد 

العجوز الذي يملونه ملكانه بضيح العظامء، كان لُوناچا يتقدم اجلميع 

ومن حوهلم انطلق أغنيات الرثاٍء هلا .. 

وملا وصلوا حفروا  ثم وضعوا اجلسد وتراجعوا فتقدم لُوناچا وانحىن ووضع 

يده عىل رأسها ومتتم ببعض الكلامت قبل أن ينهض ويقول:

- فلرتقِد يف سالٍم أيتها األم، ولتسلك روحك املضيئة طريقها إىل الُقداَمى. 

ثم التفت وعاد إىل مكانه بني اجلموع ..

وبدأوا الدفن وحني اكتمل األمر جلس لُوناچا أمام القرب يف صمٍت ..

ثم أىت اجلميع ليلمسوا القرب بأيدهيم ثم يرحلوا ..

وحني انرصف اجلميع وبقى لُوناچا وحده وضع آلنر يده عىل كتفه قائاًل:

- لقد انرصف اجلميع.

رفع لُوناچا عينيه إليه فرأى آلنر دموعه تنهمر فربت عىل كتفه وقال:

- هيا بنا.

وانرصفا وكان اجلميع يتطلع إىل لُوناچا يف طريق العودة وهم يلقون الثناء 

عليه ألنه يزن هبذا القدر عىل رحيل العجوز ولُوناچا يرد عىل ثنائهم بامياءة 

من رأسه ..

ووصال إىل مكاٍن مقفر وجلسا لساعات ثم قال آلنر:

- هيا بنا.

وقاده إىل حيث تم دفن أبيه ِدُيونچا ..

وملا اقرتبا وجدا أمه جتلس وحدها تبيك فتوقف لُوناچا وبىك ..

التفتت أمه وأشارت بيدها:
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- تقدم يا بىن، لقد أخربين بكل يشء.

هرول لُوناچا نحوها وارمتي يف حضنها وانفجر يف البكاء وهو يقول:

- ساحميين يا أمي، مل أكن أود أن أفعل هذا.

ربتت أمه عىل رأسه فأكمل:

- لقد ُحرمت حتى من دفنه ..

 كانت تبيك معه وهو ُيكمل:

- كيف تكون هناية شخص عظيم مثله أن ُيدفن هنا؟

قالت:

- لقد كان عظياًم وسيعرف اجلميع هذا يوًما، أنَت أيًضا كنَت عظياًم للغاية .. 

لقد حتملت مسئوليتك واختذت قراًرا شجاًعا.

لُوناچا:

- مل أكن أريد كل هذا.

قالت:

- إهنا مسئوليتك ياُبىن حتى لو مل تكن تريدها.

وربتت عىل رأسه مرة أخرى يف حناٍن ..

ومن خلفهام كان آلنر يراقبهام يف صمٍت ..

هذه املرأة قوية للغاية، إهنا مازالت صامدة رغم كل ما مر هبا ..

إنه يرتمها كثرًيا .. 

وأقسم عىل محاية ولدهيا ..

مهام كان الثمن ..
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يف اليوم التايل اجتمع آلنر مع لُوناچا وُچوران وأمهام ..

لُوناچا:

- هل من الضوري أن ترحال اآلن؟

آلنر:
- أود أن أبقى، ولكن هناك أشياء جيب أن نقوم هبا هناك وال حتتمل التأخري.

لُوناچا:

- نحن بحاجة إليك هنا.

آلنر:
- أنت تستطيع أن تقوم بكل يشء هنا يا صديقي، وال تنَس أن بجوارك تلك 

السيدة العظيمة التي ستدعمك أفضل مما سأفعل.

ابتسمت وقالت:

- دورك لن ُينىَس هنا يا بىن، سأحرص عىل ذلك.

ثم التفتت إىل ُچوران:

- سأفتقدك يا بىن كثرًيا، خذ احلذر من حاشية امللك، ال تتصادم معهم

وال تأمن هلم وال تعطهم وعًدا مهام حدث.

ُچوران:

- سأفعل يا أمي.

احتضنته وقالت:

- قلبي ينقسم اآلن، لكن ال مفر.

وربتت عىل رأسه وهى حتتضنه قلياًل ثم تركته ..

فاحتضن لُوناچا وقال:
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- كنت أمتىن أن أبَق معك أكرث يا أخي.

لُوناچا:

- سنلتقي مرة أخرى، مؤكًدا سنفعل.

وتركه ثم عانق آلنر قائاًل:

- ال تنسنا.

آلنر:
- لن أفعل يا صديقي.

ثم أحىَن رأسه ألمه باحرتام فبادلته التحية واستدار فقال لُوناچا:

- هناك يشء أخري يا آلنر .. اخلاتم .. أين هو؟

آلنر:
- ال تنشغل به، إنه يغوي قلوب الرجال، احرص عىل قيادهتم بقلبك وعقلك.

لُوناچا:

- أنت عىل حق.

ابتسم له وانرصف وبجواره ُچوران ثم ما لبث أن انضم إليهام ِدرونر ..

 وسلكوا طريقهم إىل الغابة  ..

رمبا للمرة األخرية ..
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يف طريقهم إىل الغابة سأل ُچوران:

- كيف سنعرب الغابة، لقد عربهتا مسبًقا مع العجوز ..

هم يقولون أن العجوز فقط من ميكنها عبور الغابة أو من لديه طالسمها.

ِدرونر:
- لقد عربنا بغري ذلك

ُچوران:

- ال، أنت ال تفهم، نحن مل نستغرق وقًتا يف عبورها، رمبا أقول أن الغابة قد 

سارت بنا إىل اجلانب األخر ولكين أخىش أن تنعتين باجلنون.

توقف آلنر ونظر إليه يف اهتامم:

- الغابة سارت بكم؟ .. رمبا

ثم أكملوا سريهم يف صمٍت حتى وصلوا إىل الغابة ..

دخلوا الغابة وساروا لفرتٍة قبل أن تبدأ األشجار بالتموج مرة أخرى ..

ليظهر هلم نفس الرجل الذي كان قد ظهر ُمسبًقا وحني رأى آلنر قال:

- الغريب الذي أذانا مرة أخرى.

آلنر:
- مل أفعل، لقد كنت أخربك مبا سيحدث فقط.

الرجل:

- فليكن .. فليكن. 

آلنر:
- هل سترتكنا نعرب؟

الرجل:
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- أنت تعرف القواعد بالفعل.

أخرج آلنر اخلاتم وقال له:

- وأنت .. هل تعرف ذلك اخلاتم؟

نظر له الرجل وتراجع يف خوف:

- كيف حصلت عىل هذا اخلاتم أهيا الغريب؟ .. كيف حتمل مثل تلك اللعنة؟

لقد أتيت لنا باللعنة .. انرصف .. انرصف 

واختفى الرجل بغتة وشعروا أن الغابة بالفعل كأهنا تسري هبم برسعة فائقة 

حتى أهنم قد فقدوا توازهنم فسقطوا أرًضا وفجأة توقف كل يشء ..

وهنضوا ليجدوا أنفسهم قد عربوا الغابة ..

ونظر آلنر بانبهار وقال:

- لقد ُكنَت حمًقا. 

ُچوران:

- لكن ماذا عن حديثه عن اخلاتم وخوفه منه؟ .. أال جيب علينا احلذر؟

نظر آلنر إىل اخلاتم ثم قبض يده عليه بقوة وقال:

- معك حق، سنفهم هذا الحًقا، اآلن دعنا نعود إىل امللك فهو ينتظرنا.

واجتهوا إىل العاصمة بروناس .. 

إىل قرص امللك .. و
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عىل مقربة من بروناس توقف ِدرونر وقال:

- ستنتظرين هنا أهيا األمري، سأذهب ألُخرب اجلميع بعودتك وأتأكد من 

استقبالك بالشكل الالئق.

وانطلق لينفذ ما قاله وحني وصل إىل قرص امللك دخل مبارشة عليه وحني رأه 

امللك قام من مقعده ُمندهًشا وهو يقول:

- ِدرونر.

انحىن له ِدرونر وهو يقول:

- موالى امللك، لقد عاد األمري ُچوران.

اتسعت عينا امللك يف دهشة وقال ِشريُلو:

- عاد؟ هل أنت جاد؟

ِدرونر:
- نعم سيدي وهو يف طريقه إىل املدينة اآلن بصحبة الغريب.

لوهلة علت ابتسامة سعادة وجه امللك ما لبث أن أخفاها وقال برصامة:

- احرص عىل أن يكون موكب األمري ُچوران موكًبا ملكًيا يليق بعودته

انحىن ِدرونر وانرصف فقال ِشريُلو:

- هنيًئا يا موالى بعودة األمري، لقد اسرتدت اململكة كرامتها اآلن ..

هذا خرب يستحق االحتفال ..

امللك:

- نعم، لكن كيف حدث هذا؟

وسكت وهو ياول التفكري يف كيفية عودته ..

وأى شخصية أصبح عليها اآلن بعد تلك الرحلة يف الغابة املُظلمة .. 
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انطلق ِدرونر ليخرب اجلميع بعودة األمري وقام بتجهيز املوكب املليك 

الصطحابه ثم خرج معهم إىل حيث ينتظر األمري ..

اندهش آلنر من حجم هذا املوكب الذي أىت إليهم وقال:

- هذا موكب ملىك حًقا.

ُچوران:

- ال، إمنا ُيريد أن ُيرى اجلميع أهنم قد اسرتدوين، ورمبا تسمع حكايات عن 

بطوالت حدثت من أجل استعاديت من الغابة، يؤسفين أن دورك قد ينمحي 

متاًما يف حكايات الناس ولكن ستبقى مكانتك حمفوظة يف قلوبنا نحن.

آلنر:
- هذا يكفيين.

واقرتب املوكب فأوقفه ِدرونر وقدم ُمرسًعا وهو يقدم إىل األمري ثوًبا ويقول:

- قم بارتداء هذا الزى أهيا األمري.

مل يناقشه ُچوران وقام بذلك ثم مىش أمامه يف عظمة حتى وصل إىل املوكب 

فركب جواده وسار يف مقدمة املوكب وبجواره آلنر وِدرونر وتبعهم اجلميع .. 

وعند دخوهلم املدينة احتشد األهايل لرؤية األمري الذي عاد من املوت .. 

كان يييهم بامياءة من رأسه دون أن يبتسم أما هم فقد كانوا يتهامسون 

بينهم يف قلق ورهبة حتى وصلوا إىل القرص ..

ودخلوا مجيًعا إىل غرفة العرش وانحىن ُچوران وقال:

- لقد عدت يا موالى.

أشار له امللك بالنهوض ثم قام من عرشه واحتضنه فجأة وهو يقول:

- لقد كنت واثًقا من عودتك يا ُبىن.
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اتسعت عينا ُچوران يف دهشة ومل ينطق فرتكه امللك وقال:

- سأستمع لكل يشء فيام بعد، أنت بحاجة إىل الراحة اآلن ..

اذهب وطمنئ زوجتك فقد كانت تنتظرك ..

انحىن له ُچوران وانرصف ..

أما امللك فقد نظر إىل ِدرونر وقال:

- وأنت يا ِدرونر سيتم تكرميك لشجاعتك ووالئك املطلقني للملكة.

انحىن ِدرونر وانرصف ..

ثم التفت امللك إىل آلنر:

- وأنت أهيا الغريب .. لقد كان ِچيوكو حُمًقا بشأنك ..

سأعرف الحًقا كيف قمت هبذا .. ولكن اآلن اذهب لتسرتح أيًضا.

آلنر:
- أشكرك يا سيدي ولكن ...

قاطعه امللك وهو يشري بيده:

- اطمنئ، ستقابل ُچوسرت .

ابتسم آلنر وقال:

- أشكرك سيدي.

ثم انرصف ...

سيقابل املُعلم ُچوسرت .. أخرًيا ..

وبعدها سيكون بإمكانه العودة مرة أخرى إىل هناك .. 

إىل رايتوريا ..
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بعد انرصاف اجلميع عاود امللك جلوسه يف صمٍت فاقرتب منه ِشريُلو وقال:

- ما الذي تفكر به يا موالى؟

امللك:

- أفكر فيام هو قادم، كيف ترى الفرتة املقبلة؟

ِشريُلو:
- أنت تقصد بعد عودة األمري؟

اومأ امللك برأسه وقال:

- لقد تغريت األمور متاًما اآلن، ُچوران هو وىل العهد بعد وفاة ُمولِدن.

قاهلا وهو خُيرج الكلامت مبرارة فقال ِشريُلو:

- وهل يزعجك هذا؟

امللك:

- مل يكن ُچوران مثل ُمولِدن أبًدا، كان ُمولِدن هو األمل يف بقاء استقرار 

اململكة بعد وفايت.

ِشريُلو:
- العمر املديد لك يا موالى.

امللك:

- أى أمحٍق ال يرى أن هذا قد اقرتب؟ .. الكل يرى هذا ويرتبص 

رمبا لو مل يعد ُچوران لكان ِإريكتل مكاين.

ِشريُلو:
- لكن ِإريكتل مازال صغرًيا يا موالى.

امللك:
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- سيفضله الكثريون عىل ُچوران، أنت ُتدرك هذا. 

ِشريُلو:
- نعم يا موالى، ولكن قرارك سيتم تنفيذه عىل اجلميع

امللك:

- األمر ال يقترص عىل هذا، إنين أخىش أن تنقسم اململكة بعد وفايت.

ِشريُلو:
- ما العمل إًذا يا موالى؟

امللك:

- ال بد من تدعيم العرش برابطة تتم مع أحد النبالء األقوياء. 

ِشريُلو:
- تقصد تزويج األمرية أِليسرا؟

امللك:

- نعم، ستبدأ بالبحث عن شخص مناسب، شخص سيكون حريًصا عىل دعم 

العرش حتت أى ظروف.

ِشريُلو:
- كام تأمر يا موالى.

أشار له امللك باالنرصاف واستغرق يف تفكري عميق عام ستؤول إليه األمور..
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سار ُچوران يف ردهات القرص وهو ينظر حوله كأمنا يراه للمرة األوىل، 

لقد غريت إقامته هناك كثرًيا من شخصيته وبدأ ُيدرك ما يعانيه الناس، هو 

ُيدرك أن عودته قد أربكت كل األطراف، املُحبني قبل املرتبصني ..

وقطع تفكريه ارتطام حصوة صغرية برأسه فابتسم والتفت قائاًل:

- ِإريكتل .. اخرج اآلن. 
مل جيبه أحد فقال وهو يسري عائًدا:

إال سأعاقبك.  - ستخرج اآلن و

استمر الصمت فتابع ُچوران:

- حسًنا، يف هذه احلالة ..

وقطع كالمه فجأة وانقض عىل أحد األركان وأخرجه من حيث خيتبئ وقال:

- سأعاقبك.

ضحك ِإريكتل وهو ياول التملص منه ويقول:

- ال، اتركين .. اتركين.

تركه ُچوران وانحىن ليحتضنه قائال:

- لقد اشتقت إليك كثرياً أهيا الصغري.

ِإريكتل:
- وأنا أيًضا أهيا الكبري.

ضحك ُچوران فعقد ِإريكتل ذراعيه وقال:

- ملاذا تغيبت كل تلك الفرتة؟ .. لقد أعددت لك عقاًبا ولن أكون رحياًم بك.

ابتسم ُچوران وقال:

- سأنفذ أى يشء تأمر به يا سيدي.
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نظر له ِإريكتل ثم ما لبث أن بىك وهو يقول:

- لقد أخربهتم أنك ستعود ولكن مل يصدقين أحد .. لقد رشحت هلم أن كثرًيا 

من األلعاب مل نلعبها سوًيا وهلذا فلن ترحل قبل أن نلعبها ومل يفهموين. 

ربت ُچوران عىل كتفه واحتضنه وقال:

- لقد عدُت، ولن أغيَب ثانية.

سمع صوًتا من اخللف:

- كل هذا احلب؟ .. يا لك من حمظوظ.

التفت ُچوران ليجد األمرية أِليسرا التي قالت:

- مل أصدق حني أخربين ِدرونر أنك قد عدت.

احتضنها ُچوران وقال:

- كيف حالك يا أِليسرا؟

قالت وهى ُتداعب ِإريكتل:

- مرهقة كثرًيا باللعب معه، لقد أدركت أنك كنت تقوم بدور مهٍم هنا.

ُچوران:

- سأعتربها مزحة يا أِليسرا. 

ِإريكتل:
- مزحة من أِليسرا التي ال تعرف املزاح.

عقدت حاجبيها يف غضب وقالت:

- ماذا قلت؟

تراجع يف خوف ليختبئ خلف ُچوران وهو يقول:

- لست أنا، اجلميع يقولون هذا.
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شعرت بغصة يف حلقها وقالت:

- سعدت للغاية بعودتك يا ُچوران، سنتحدث عن مغامرتك حني تسرتح. 

ثم انرصفت فقال ُچوران ُمعاتًبا ِإريكتل:

- لقد أحزنتها أهيا الصغري.

نكس ِإريكتل رأسه يف حزن:

- أعلم، لكين مل أكن أقصد .. اجلميع يردد هذا بالفعل.

ُچوران:

- حتى لو كانوا يفعلون ذلك، ال تفعل أنت.

ِإريكتل:
- إين اعتذر يا أخي ، ساحمين عىل ..

قاطعه صوت ناعم من بعيد:

- ُچوران، زوجي العزيز لقد عدَت أخرًيا.

التفت ُچوران ليجد نيِڤيستا زوجته ترمتي يف حضنه وهى تقول:

- أنت ال تدري كم اشتقت إليك يا عزيزي.

قال ِإريكتل وهو يبتعد يف حذر بينام ينظر إىل نيِڤيستا يف خوٍف:

- سأذهب اآلن إىل أِليسرا.

وقالت نيِڤيستا:

- هيا ستخربين اآلن بكل يشء

وقادته وهى تتأبط ذراعه نحو غرفتهام ..
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كعادته كل يوم، ذهب لُوناچا إىل قرب والده ليجد والدته تنتظر فقال:

- يبدو أين لن أسبقك أبًدا إىل هنا.

ابتسمت وقالت:

- ألنك تنتظر حتى خيلد اجلميع إىل النوم. 

قال:

- إىل متى سيتوجب عىل أن أفعل هذا ُمتسلاًل؟

قالت:

- األفضل أال تأيت مرة أخرى، إن آخر ما ننتظره أن يراَك أحد هنا ..

وأنا واثقة أن هذه رغبته أيًضا.

لُوناچا:

- ماذا تقولني؟ .. أتريدين مين أال أزور والدي بعد كل ما قدمه يل؟

مل ترد وغلب عليهام الصمت فرتٍة قبل أن يقول:

- هل تعتقدين أهنم وصلوا إىل هناك؟

ابتسمت:

- قلبي خيربين أهنم قد فعلوا وأهنم بخري.

قال:

- أمتىن ذلك، وأمتىن أن نلتقى مجيًعا مرة أخرى.

ضمته هلا وهى تقول:

- سنفعل يا بىن، يوًما ما سنفعل.

ثم تابعا جلوسهام يف صمت ..
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يف الصباح ذهب آلنر إىل امللك ودخل عليه وحني رأه امللك قال:

- مل أنسَك أهيا الغريب.

ثم استدعى احلارس وقال له:

- ستصحبه إىل حيث أخربتك.

فانرصف آلنر وتبع احلارس الذي كان يقوده يف شوارع املدينة حتى وصال إىل 

بيت منعزل خارج املدينة وطرق احلارس الباب ثم قال:

- هذا هو الرجل.

ثم انرصف برسعة وانتظر آلنر قلياًل فلم جُيب أحد فعاود آلنر طرق الباب 

فسمع صوًتا جهورًيا وغاضًبا من الداخل يقول:

- اغرب عن هنا أهيا األمحق.

قال آلنر بصوت عاٍل:

- لقد أرسلين املُعلم راڤيو.

يف حلظاٍت كان الباب مفتوًحا وظهر من خلفه رجل يبدو عليه الشيب لكنه 

ميتلك بنيانًا قوًيا للغاية وكان األعجب أن لون برشته يشبه الِريداچيني 

فاتسعت عينا آلنر يف دهشة بينام قال الرجل وهو يتفحصه بعينيه بحرٍص:

- ماذا قلَت أهيا األمحق؟

آلنر:
- لقد أرسلين املُعلم راڤيو.

نظر ُچوسرت مييًنا ويساًرا يف قلق ثم قبض عىل آلنر ومحله للداخل بسهولة ثم 

أغلق الباب خلفه وهو يقول:

- وما الذي يؤكد صحة كالمك أهيا األمحق؟
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آلنر:
- لقد قال يل أن أُذكرك مبا حكيته له عام حدث لك يف ِديلورا يف املايض.

امحر وجه ُچوسرت وقال:

- حسًنا أهيا األمحق لقد تأكدت.

وقال يف غيٍظ:

- ستبقى وغًدا إىل األبد يا راڤيو.

ثم عاود النظر إىل آلنر فوجده يتطلع إليه ُمندهًشا فقال له:

- ملاذا حتملق يّفْ هكذا ؟

آلنر:
- هل ُيعقل أنك قد اجتزت البحر إىل رايتوريا وعدَت من قبل أهيا املُعلم؟

ُچوسرت:

- بقليل من الذكاء ستدرك ذلك أهيا األمحق.

آلنر:
- كم مرة فعلت ذلك؟

ُچوسرت:

- ال أذكر. 

آلنر:
- واجتزت الغابة أيًضا بالتأكيد.

صمت ُچوسرت وقال:

- ما الذي تلمح إليه أهيا الفتى؟

آلنر:
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- هل تنتمي إىل هناك؟

مل جُيب ُچوسرت وبدأ يف الدوران حوله وهو يسأله:

- ما الذي جيعلك تسأل هذا السؤال؟

آلنر:
- لقد كنت هناك.

فغر فاه وقال:

- ماذا؟ .. أنت عربت غابة سوينرك؟

آلنر:
- نعم، لقد كلفين امللك مبهمة استعادة األمري ُچوران لىك يدلين عىل مكانك

ُچوسرت يف تردد:

- وفعلت ذلك ؟

آلنر:
- بقليل من الذكاء ستدرك أن معىن وقويف هنا أمامك أين قد قمت بذلك.

عقد ُچوسرت حاجبيه يف غضب وأمسك بكتفى آلنر يف غضب وبدأ يف 

الضغط عليها فتأمل آلنر وقال:

- إنين أعتذر أهيا املُعلم.

تركه ُچوسرت وهو يقول:

- يبدو أنك ُمشاغب أهيا الفتى. 

ونظر إليه ثم قال:

- لكن ستحيك يل كل ما حدث منذ أن أتيت إىل هنا.

بدأ آلنر ييك له كل يشء وحني انتهى قال ُچوسرت يف حزن:
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- ِدُيونچا املسكني، لقد حذرته منذ زمن بعيد.

آلنر:
- إذاً فأنت تنتمي إىل هناك.

ُچوسرت:

- بالطبع أهيا األمحق، لقد كان ِدُيونچا صديًقا يل.

ثم صمت للحظات وهو يقاوم حزنه قبل أن يقول:

- لقد كان حُمًقا إًذا فيام قاله عنك.

آلنر:
- من تقصد يا سيدي؟

لوح ُچوسرت بيده وقال:

- ليس أمًرا ُمهاًم.

وأشار له باجللوس وقال:

- ما فعلته يستحق أن جتلس.

جلس آلنر فأكمل ُچوسرت:

- لقد قمت بعمل جيد، لكن ال جيب أن حتتفظ هبذا اخلاتم.

آلنر:
- أعلم هذا، سوف أحفظه يف مكان أمن.

ُچوسرت:

- سيكون هذا أفضل.

آلنر:
- ملاذا اخرتت البقاء هنا أهيا املُعلم؟
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ُچوسرت:

- ألن كل األمور التي سُتغري العامل ستبدأ من هنا، كام بدأت من قبل.

آلنر:
- ال أفهم هذا.

ُچوسرت:

- ستفهم كل يشء يف وقته، ما هيم اآلن ..

وقاطعه صوت طرق عىل الباب فرصخ يف غضٍب:

- اغرب عن هنا أهيا األمحق.

بدا الصوت ُمرتعًشا:

- رسول من امللك يا سيدي.

متلمل ُچوسرت وهنض وفتح الباب فرتاجع احلارس قلياًل وقال:

- امللك يطلب عودة الغريب يا سيدي.

نظر له ُچوسرت بعينني غاضبتني لكن آلنر أرسع وقال:

- اسمح يل باالنرصاف اآلن يا سيدي .. وسأعود إليك يف أقرب وقٍت ممكن.

مل جيبه ُچوسرت وحترك جانًبا فخرج آلنر وأغلق ُچوسرت الباب خلفه بقوة ..

فأرسع احلارس باخلطى وهويسري أمام آلنر الذي كان يف قمة سعادته ألنه قد 

متكن من ُمقابلة املُعلم أخرًيا ..

صحيح أنه يبدو خمتاًل وغاضًبا طوال الوقت ولكنه يشعر أنه سيتعلم عىل 

يديه أشياًء مل يعرفها من قبل ..
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يف طريق عودته وجد آلنر ِدرونر ينتظره وقال له:

- امللك يود أن يتحدث معك قبل أن يتحدث مع األمري ُچوران.

ثم قاده إىل امللك وما أن دخل عليه حتى قال امللك:

- حني طلبت منك أن تذهب للبحث عن ُچوران مل أكن أتوقع حًقا أنك 

ستتمكن من العودة، ألن الغابة ال يستطيع عبورها إال الِريداچيون ..

أنت أول غريب يتمكن من القيام بذلك .. كيف فعلتها؟

آلنر:
- ماذا إن أخربتك أين ال أستطيع إخبارك يا سيدي؟

امللك: 

- ملاذا؟

آلنر:
- لقد أعطيت وعًدا بعدم البوح هبذا الرس.

تأمله امللك قلياًل  ثم قال:

- كام تشاء يا بىن.

آلنر:
- أشكرك سيدي، لكن هناك يشء أود أن أحتدث معك عنه.

أشار له بالتحدث فأكمل آلنر:

- هل أنت سعيد حًقا بعودة ُچوران؟

ضيق امللك عينيه وقال:

- أرى أنك قد عرفت القصة كاملة أليس كذلك؟

آلنر:
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- نعم

امللك:

- هل سُتصدقين إن أخربتك أنين سعيد هبذا؟

آلنر:
- رمبا.

امللك:

- إنين سعيٌد يا ُبىن .. إنين أتعجب من نفيس اآلن، ألن سعاديت ال تكمن فقط 

أن عودته لصالح اململكة ولكن ألنين والده، فكيف ال أكون سعيًدا؟

آلنر:
- لكين سمعت من البعض هنا أنك كنت تفضل أخيه األكرب.

شعر امللك بغصة وهو يقول:

- سأكون كاذًبا إن نفيت هذا، لكنك ال ترى كل احلقيقة، لقد كرُب ُمولِدن 

أمامي قوًيا، أنا أنشأته قوًيا .. رمبا أقوى مين ..كنت أُمهد له ليخلفين قريًبا .. 

كان هو أميل ليحمي إخوته ويافظ عىل العائلة من بعدي وعىل السالم ..

ثم تبخر كل هذا بسبب طيش بعض النبالء وتعدهيم عىل بعض الِريداچيني 

فاشتعلت حرب بال سبب حقيقى .. وكانت نتيجتها ماذا؟

املئات ماتوا ومن بينهم ُمولِدن ..

ثم توقف وهو ميسك رأسه قبل أن يكمل:

- بعد كل ما قمت به من أجل السالم تكون تلك النهاية .. هلذا افتقدته كثرًيا 

أنا ال أكره ُچوران يا ُبىن، ولكن هل تظن أن اجلميع سيتفق عليه كملٍك من 

بعدي وهم يعتربونه غريًبا عنهم ..
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آلنر:
- لقد فهمتك سيدي، لكن هناك سؤال مهم سيتحدد عليه كل يشء ..

هل توافق أنت من كل قلبك أن يكون ُچوران هو امللك من بعدك؟

هنض امللك وسار قلياًل ثم توقف وقال:

- إن اخلوف يتملكين يا ُبىن، رمبا ألول مرة أشعر بكل هذا اخلوف،

ماذا سيحدث لو مل يتقبله اجلميع، سيقتلونه وسيقتلون كل عائلتي ..

هل تدرك ما أقصده؟

آلنر:
- أُدركه سيدي، لكن سؤايل عنك أنت، هل توافق عل هذا؟

امللك:

- بالطبع، ُچوران ولدي يف النهاية.

آلنر:
- هذا يكفي يا سيدي، أنا أصدقك اآلن.

امللك:

- أنت حكيم أهيا الغريب ولكن هلذا مثن كام أرى.

مل ُيعقب آلنر فتابع امللك:

- كيف يراين ُچوران؟

آلنر:
- هو منقسم بني هنا وهناك، وهذا أمر ال مفر منه .. لكن هذا قد يكون 

النقطة التي نعتمد عليها يف دعم السالم الذي بنيته كل تلك السنوات ..
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امللك:

- ألنه سيجمع اجلانبني مًعا رمبا ألول مرة.

آلنر:
- بالضبط

امللك:

- لكن حدوث هذا لن يتم هبذه السهولة.

آلنر:
- اترك يل هذا األمر سيدي، فقط نريد أن نحشد كل الناس اليوم لالحتفال 

بعودة األمري ُچوران، وحينها سنجعل اجلميع يؤمن به.

امللك:

- كيف؟

آلنر:
- باخلوف.

فهم امللك مراده وقال:

- رمبا يكون هذا هو قدره حًقا، أن يكتسب احلب باخلوف.

ابتسم آلنر ثم  غادر تارًكا امللك الذي استدعي احلارس وقال له:

- أريد أن ُيقام حفاًل كبرًيا اليوم ، قم بدعوة كل النبالء والعامة.

وانرصف احلارس لتنفيذ أمر امللك الذي غرق يف أفكاره مرة أخرى ..
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عند حلول الليل كان اجلميع قد احتشد يف الساحة الكبرية .. النبالء والعامة. 

فذهب ِدرونر إىل امللك وقال:

- اجلميع يف انتظارك يا موالى.

امللك:

- هل حض ُچوران؟

ِدرونر:
- نعم يا موالى وتصحبه زوجته السيدة نيِڤيستا.

امللك:

- عظيم، والغريب؟

ِدرونر:
- آلنر موجود أيًضا يا موالى.

هنض امللك وسار يف شموٍخ وخلفه كان يسري ِدرونر وباقي احلراس وحني 

خرج إىل الساحة انحىن اجلميع ونظر إليهم امللك طوياًل قبل أن يقول:

- مرحًبا بكم يا أبناء أِريندوس.

فرفعوا رؤوسهم مجيًعا فأكمل امللك:

- اليوم نحتفل مجيًعا بعودة األمري ُچوران. 

وتوقف لريى ردود أفعال اجلميع ثم أكمل:

- قبل أن نبدأ االحتفال نود أن نعرف كيف متكن األمري ُچوران من العودة؟

كيف متكن من فعل يشء مل يستطع أن يفعله أحد من قبله ..

سوف خُيربنا الشخص الذي رافقه يف تلك الرحلة العجيبة .. 

ثم أشار إىل آلنر فتقدم حتى توقف بجواره ثم جلس امللك وأشار إليه ليبدأ ..
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نظر آلنر حوله يف صمٍت ثم قال بصوٍت عال:

- احلقيقة أهيا السادة أنين أحسدكم كثرًيا عىل امتالككم ملثل هذا الشخص 

وأشار نحو ُچوران وأكمل:

- رمبا لن تصدقوين ولكن األمري ُچوران قد أخضع الغابة املظلمة له

علت الدهشة وجوه اجلميع وقال أحدهم:

- أخضع الغابة املظلمة؟

التفت إليه آلنر:

- نعم، أليس هذا رائًعا؟ .. لقد كنت معه حني جتسدت له الغابة يف هيئة رجل 

وأخربه أنه ميتلك موهبة ال ميتلكها أى إنسان آخر جتعله الشخص الوحيد 

املسموح له باملرور خالل الغابة دون أن خيتفي يف متاهاهتا السبعة ..

قال آخر:

- متاهاهتا السبعة؟

آلنر:
- نعم، لقد رشح لنا الرجل عن الغابة وأرساراها وبالطبع لن ميكنين إخباركم 

باملزيد عنها، األمري ُچوران وحده يعرف كل يشء ..

لقد أخربه الرجل أنه ُمرَحب به للمرور بالغابة يف أى وقت ..

وحني سمح لنا باملرور ذهبنا لقبيلة ِريداچا أتدرون ما حدث؟

تعلقت أعني اجلميع به يف فضوٍل فأكمل:

- لقد اعرتفت به العرافة ملًِكا عليهم ألنه يمل تلك املوهبة التي أخربنا هبا 

رجل الغابة من قبل ..

زاد فضول اجلميع وهم يثونه عىل إخبارهم املزيد فقال:
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- ال ميُكنين أن أنىس الرهبة التي كانت تتحدث هبا العجوز وهى تطلب منه 

أال ُيدمر قبيلتهم وأهنم سيعتربونه ملًكا هلم ..

لقد فكرت يف معىن هذا ومل أصل لتفسري .. إال أن األمري ُچوران حًقا ميتلك 

شيئاً مميًزا رمبا مل ميتلكه أحد من قبل، إن ما قالته يعين أن األمري ُچوران 

ميكنه أن يصبح حاكاًم لكل أرض أِريندوس .. هنا وما وراء الغابة ..

بدأ البعض يف التصفيق بينام شكك البعض األخر يف كالمه لكن آلنر قال:

- لو مل يكن األمري ُچوران ميتلك تلك القدرات حًقا، فكيف إذاً متكن من 

عبور الغابة والعودة؟!

نظر اجلميع إىل بعضهم البعض يف خوف وقلق فأكمل آلنر:

- هذا كل ما رأيته، وأنا غريب عن هنا سأرحل عاجاًل فال صالح يل أن أقول 

هذا إن مل أكن رأيته حًقا. 

ثم عاد إىل مكانه يف هدوء فقام امللك وقال:

- بعد أن عرفنا تلك املغامرة الرائعة ..  اآلن نبدأ االحتفال ..

وبدأ االحتفال الذي استمر طوال الليل ولكن الكثريين فيه كان تفكريهم

ُمنصب عىل يشء آخر .. 

هل ميتلك ُچوران هذه القوة فعاًل ؟! .. 

هل صدق الغريب فيام قاله ؟! ..
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تسلل لُوناچا يف الليل ليذهب إىل قرب والده كعادته ووصل ليجد أمه تنتظره:

- لقد تأخرت اليوم عن املعتاد.

لُوناچا:

- اعتذر يا أمي.

قالت:

- لقد طلبت منك كثرًيا أال تأيت. 

لُوناچا:

- ال أستطيع.

قالت:

- أنت قد هُتدر كل مافعله أبوك.

مل جُيب وضم يديه وجلس يف صمت ..

وفجأة قطع سالمهم صوت ركٍض يف اجتاههام فقاما رسيًعا لكن بعد أن ظهر 

اجلميع حوهلام وتقدم أحدهم وقال:

- هذا ما توقعته حًقا.

لُوناچا يف رصامة:

- ما الذي تتحدث عنه يا نُوڤوچا؟

نُوڤوچا:

- ملاذا يأيت زعيمنا ُمتسلاًل ليزور قرب اخلائن وهو يعرف أن زيارته حمرمة؟

مل ينطق لُوناچا فقالت أمه:

- لقد كان يزورين أنا، ألنين أقيم هنا معظم الوقت .. 

أال يق المرأة أن حتزن عىل زوجها؟
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نُوڤوچا:

- بالطبع يق لك هذا. 

وصمت وهو يدور حوهلام ثم قال:

- إال إذا كان خائًنا.

ثم رفع يده وقال:

- اقبضوا عىل اخلائن.

أمسكوا لُوناچا وقيدو حركته وهو يقاومهم ويقول:

- كيف جترؤون عىل ذلك؟ أنا زعيمكم أهيا اخلونة.

نُوڤوچا:

- لقد كنَت زعيمنا قبل أن ختوننا.

ثم التفت إىل أمه وقال:

- سنرتكك فقط احرتاًما لوالدك الزعيم الراحل.

ثم أشار لرفاقه قائاًل:

- هيا بنا

وانرصفوا وهم يصطحبون لُوناچا ..

ومن خلفهم كانت أمه حتتفظ برباطة جأشها بشكٍل غريب ..

وملا اختفوا نظرت إىل قرب ِدُيونچا وقالت:

- ساحمين، يبدو أنه جيب أن نفرتق اآلن .. 

ووضعت يدها عىل القرب لفرتة قبل أن تنهض وتعطي ظهرها له وتسري ..
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دخل ِشريُلو عىل امللك بعد أن طلبه وقال:

- موالى.

أشار له امللك باجللوس وقال:

- ِبيلكورت .. ما رأيك به؟

ِشريُلو:
- أحد أقوى النبالء يف الوقت الراهن ومدينته ِبريكس من أقوى املدن.

امللك:

- عظيم، ولديه ابن يف سن الزواج أليس كذلك؟

ِشريُلو:
- نعم، اسمه ُيورِچك .. ولكن هل تقصد ..

قاطعه امللك:

- نعم، إنين أفكر به كزوج البنتي أِليسرا.

ِشريُلو:
- سيدي، ساحمين عىل تفكريي هذا ولكن هل أنت عىل يقني كامل من 

إخالص ووالء والده؟

امللك:

- لقد أخربتك من قبل يا ِشريُلو أننا يف املرحلة املقبلة نحتاج لكل دعم بجانبنا 

وأعتقد أن ِبيلكورت قد يكون الرجل املناسب هلذا متاًما. 

تنحنح ِشريُلو وقال:

- لكن هناك كالم ينترش عن عاداته وميوله يا موالى.

امللك:
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- لقد سمعت هذا وسمعت أيًضا أن ولده ُيورِچك ليس مثله .. 

وهو سريث منه كل يشء عاجاًل أم أجاًل .. ما هيمنا اآلن أال نضيع الوقت .. 

يف القريب العاجل سيحدث الكثري الذي يتطلب يقظتنا وقوتنا الكاملة.

ِشريُلو:
- كام تأمر يا موالى.

امللك:

- رتب يل لقاًء مع ِبيلكورت يف أرسع وقت.

ِشريُلو:
- سأرتب لقاًء معه غًدا.

امللك:

- فليكن ولكن ال أحد يعلم هبذا غريك.

ِشريُلو:
- بالطبع يا موالى

أشار له امللك باالنرصاف فانرصف ثم طلب امللك من احلارس استدعاء 

األمري ُچوران فوًرا ..
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كان آلنر ينتظر ُچوران يف القرص حني أىت إليه ِإريكتل وقال:

- أهيا الغريب هل حًقا ما قلته عن ُچوران؟

نظر له آلنر ومل جُيب فكرر:

- ملاذا ال ترد أهيا الغريب؟ .. كيف ال ترد عىل سؤايل أنا .. األمري ِإريكتل.

ثم رفع رأسه عالًيا يف اعتداد فقال آلنر:

-  نعم كان حقيقًيا، إنه قوى للغاية أقوى مما تظن بكثري. 

اتسعت عيناه يف انبهار وهو يقول:

- إن أخي ُچوران عظيم كعادته .. هذا ما أتوقعه منه دامئًا.

قاطعته أِليسرا من بعيد وهى تقول:

- أين ذهبت يا ِإريكتل؟

قال ِإريكتل:

- تعاِل .. تعاِل. 

ثم أشار إىل آلنر وقال:

- هذا الغريب كان ُيدثين عن ُچوران وسُيخربين باملزيد من احلكايات عنه

اقرتبت أِليسرا من آلنر فاومأ هلا رأسه حميًيا فردت حتيته وهى تقول:

- هل هذا صحيح ؟

ِإريكتل:
- بالطبع فأخي ُچوران مغامر مل يسبق له مثيل.

أِليسرا:
- هل تظن أنين أصدق حًقا تلك احلكايات؟
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آلنر:
- جيب أن تفعيل.

أِليسرا:
- ألن اجلميع بدأ بتصديقها أليس كذلك؟

هز رأسه نفًيا وقال:

- بل ألهنا حدثت بالفعل.

تأملته يف صمٍت ثم قالت:

- رمبا أهيا الغريب.

ثم أشارت إىل ِإريكتل وقالت:

- هيا بنا.

قال ِإريكتل:

- ماذا؟ سنذهب اآلن؟ .. لكنه مل خُيربين بكل يش بعد.

نظرت إليه يف غضٍب وقالت:

- قلت هيا.

تراجع وقال:

- كام يقولون دامئًا أنت بال قلب .. أنا ال أُحبك.

ثم جرى مبتعًدا عنها ..

أما هى فقد مجدت مكاهنا للحظاٍت قبل أن تنظر إىل آلنر الذي كان ُيراقبها

ثم التفتت وسارت مبتعدة وهو يتابعها بعينيه ..
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ثم جاء ُچوران وقال:

- أعتذر عن تأخري يا آلنر، لقد كنت مع امللك.

آلنر:
- وماذا أخربك؟

ُچوران:

- لقد رشح يل كل يشء .. وأخربين مبا فعلته حينها.

آلنر:
- عظيم، أمتىن أن تكون قد أدركت أنه ُيبك حًقا.

ُچوران:

- رمبا، لكنه ال هيتم يب كام هيتم باحلكم ومعاهداته واتفاقاته مع النبالء.

آلنر:
- هذا هو دور امللك. 

ُچوران:

- إنين ال أُحب أى يشء هنا .. أشعر أن اجلميع هنا مزيفون .. 

ال ميلكون قلوًبا صادقة ..  هل تتصور أن زوجتي ختونين؟! 

آلنر:
- من أخربك هبذا؟

ُچوران يف غضٍب:

- إهنا ختونين .. أنا واثق من هذا .. أتظنين أعمى؟

إنين أستطيع أن أشم رائحته عالقة بجسدها ..

ما الذي فعلته ألستحق كل هذا ؟ .. سأضبطهام مًعا .. أقسم عىل هذا.
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آلنر:
- هل يعرف امللك؟

ُچوران:

- حني أخربته قال يل أنه ال وقت ملزيد من االنقسامات .. 

وأن الفرتة املقبلة تتطلب توحيد كل النبالء معنا .. 

خُيربين أن أحتمل هذا ألن والدها أحد النبالء األقوياء يف اململكة ..

تًبا لكل هذا ..

آلنر:
- إنه عىل حٍق، إنه ميهد لك الطريق لتخلفه وهو يريد أن ُييطك مبن 

يستطيعون محايتك يف البداية حتى تستقر األمور لك ..

مل جُيب ُچوران ولكنه ظل يلعن كل تلك الظروف واألحداث ..

التي مل خيرتها .. 
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يف اليوم التايل .. 

دخل ِشريُلو عىل امللك ومعه ِبيلكورت وقال:

- السيد ِبيلكورت يا موالى.

انحىن ِبيلكورت للملك فقال:

- اجلس يا ِبيلكورت، تناول شيًئا معي.

جلس ِبيلكورت وقال:

- أشكرك يا موالى.

امللك:

- أنت ُتدرك أن عجوًزا مثيل ال ميلك الكثري من الوقت لذا أود أن أسألك عن 

ابنك ُيورِچك. 

ِبيلكورت:
- ماذا عنه؟

امللك:

- هل هو يف سن الزواج؟

فهم ِبيلكورت ما يقصده امللك فقال:

- هذا صحيح يا موالى.

امللك:

- ابنتي أِليسرا أيًضا كذلك. 

ِبيلكورت ُمرتدًدا:
- هل يقصد موالى تزويج ابين ُيورِچك من األمرية أِليسرا؟

امللك:



139

- نعم.

ِبيلكورت:
- هذا رشف كبري بالفعل ولكن ملاذا ابين بالذات؟

امللك:

- ألنك شخص ُيعتمد عليه يا ِبيلكورت.

ِبيلكورت:
- هذه ثقة كبرية يا موالى.

وتردد قلياًل قبل أن يقول:

- لكن ساحمين .. اجلميع ُيدرك أن األمور هنا تزداد سوًءا وزواج مثل هذا قد 

جيلب عىل عائلتي من املشاكل ما ال ميكن توقعه.

ِشريُلو:
- السيد ِبيلكورت .. أمتىن أن تنتبه حلديثك.

أشار له امللك:

- دعه يتحدث مبا ُيريد يا ِشريُلو.

ِبيلكورت:
- إنين أطلب العفو يا موالى .. لقد أخربتك فقط مبا ُيقال وراء ظهرك

ضيق امللك عينيه وقال:

- أخربين يا ِبيلكورت .. ماذا ُيقال وراء ظهري؟

ِبيلكورت:
إن توىَل املُلك من بعده األمري ُچوران فسوف  - أن امللك سيموت قريًبا .. و

تبدأ حرب أهلية هائلة يف اململكة وسيطمع اجلميع يف اجللوس عىل العرش ..
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ِشريُلو يف غضٍب:
- لن جيرؤ أحد عىل خيانة امللك.

امللك:

- هكذا يظنون إًذا. 

ثم قام من مقعده بغتة فقام ِبيلكورت عىل الفور وقال امللك:

- لقد فهمتك، سأمنحك كافة الضامنات التي تريدها

هل تود إمتام هذا الزواج أم أبحث عن شخٍص أخر؟

فكر ِبيلكورت قلياًل .. هل ميكنه حًقا أن يرفض هذا الزواج؟!

وتوصل إىل اإلجابة فقال:

- بالطبع سيكون رشًفا لعائلتي هذا يا موالى.

امللك:

- عظيم .. جهز عائلتك إذاً للزواج قريًبا.

ثم نظر إىل ِشريُلو وقال:

- أُريدك أن ُترسل دعوة إىل اجلميع يف كافة أنحاء اململكة بخرب الزواج.

ِبيلكورت:
- متى سيكون موعد احلفل يا موالى؟

امللك:

- بعد شهر من اآلن. 

ثم أشار هلام باالنرصاف ..
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إمنا ألنه  كان لُوناچا يبيك يف سجنه مبرارة .. مل يكن يبيك من خوٍف أو يأٍس و

مل يتمكن من الوفاء بوعده لوالده .. لقد خيب أمله اليوم ..

دخل عليه نُوڤوچا وقال:

- سيجتمع حكامء القرية غًدا للحكم عليك ..

لقد أدركت منذ اللحظة األوىل أن كل ما يدث خلداعنا.

لُوناچا:

- أنت ال تفهم. 

نُوڤوچا:

- بل أفهم، وألنين حريص عىل قبيلتنا فلقد خططت منذ زمن بعيد لىك نرد 

الظلم الذي عشنا فيه، سنقتل رأس الظلم .. سنقتل امللك راسِتل.

لُوناچا:

- أنت ساذج، ال ميكن الوصول إليه.

التمعت عينا نُوڤوچا وهو يقول:

- بل ميكن، لقد اتفقنا عىل كل يشء ..  النبالء هناك يكرهونه رمبا أكرث منا.

لُوناچا:

- وهل تثق بالنبالء؟

نُوڤوچا:

- بالطبع ال، ما هم إال كالب سنسحقهم مجيًعا بعد أن نحصل عىل ما نريد

لُوناچا:

- وما الذي تريده؟

 نُوڤوچا:
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- السيطرة عىل اململكة وعىل كل أرض أِريندوس.

كانت عيناه تشع بريًقا وهو يقول هذا قبل أن يتابع:

- لقد أديت دورك جيًدا، مل تكن إزاحة ِدُيونچا والعجوز سهلة ..

لقد سهلت مهمتي كثرًيا .. ستكون قبيلتنا هى األقوى ..

ورحل وهو يضحك يف زهٍو تارًكا خلفه لُوناچا وقد عاود البكاء ..
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ذهب آلنر إىل منزل املُعلم ُچوسرت مرة أخرى وحني جلسا قال ُچوسرت:

- تغريات كثرية حتدث تلك األيام يف اململكة .. وأنت لك دخل فيها.

آلنر:
- كل ما هنالك أن طريقي قد تقاطع مع طرق العديد من األشخاص.

ُچوسرت:

- لقد سمعت أنك تتحدث مع امللك كثرًيا تلك األيام ..

هذا العجوز مل تنطفئ قوته بعد كل تلك السنوات.

آلنر:
- إنين أرى أن امللك راسِتل حكياًم للغاية أهيا املُعلم.

ُچوسرت:

- هو كذلك، لكنه كان خطرًيا جًدا يف السابق.

آلنر:
- كيف؟

ُچوسرت:

- أنت مل تأِت هنا للحديث عن املايض، أليس كذلك؟

آلنر:
- هذا صحيح

ُچوسرت:

- أخربين، هل ذهبت إىل اجلميع قبيل؟

آلنر:
- نعم
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ُچوسرت:

- هل تعلمت منهم ما تظن أنه قد جعلك قوًيا؟

آلنر:
- نعم.

ُچوسرت:

- ستنىس كل يشء مؤقًتا.

آلنر:
- ملاذا؟

ُچوسرت:

- ألنين سأعلمك عن قوة جسدك فقط، وسرتيين إىل أى حد يقف جسدك ..

ثم خرج إىل الساحة اخلارجية وتبعه آلنر وقال:

- ستقاتلين اآلن كام لو أنين عدوك .. ولكن ليس مسموًحا لك باستخدام أى 

أسلوب تعلمته منهم .. قاتلين بفطرتك فقط.

ثم قال ساخًرا:

- حاول أن تلمسين.

آلنر:
- حسًنا

ضم قبضتيه وباعد بني قدميه وهو ينظر يف عيىَنّ ُچوسرت الذي عقد ذراعيه 

أمام صدره .. 

ثم انطلق آلنر برسعة وهو يطلق قبضته اليمىن نحو جنبه األيرس فتحرك 

ُچوسرت جانًبا وأمسك قبضته بيده اليرسى، فحاول آلنر أن يضبه بقبضته 
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اليرسي فأمسكها ُچوسرت أيًضا ثم ركله ركلة يف بطنه ألقت به للخلف يف 

عنف ثم عاود ُچوسرت ضم ذراعيه أمام صدره ..

تأوه آلنر وهو ينهض ف صعوبة ثم ضم قبضتيه جمدًدا وكرر نفس هجومه 

السابق فتلقى رضبة أعنف من ُچوسرت ..وكرره مرة أخرى وأخرى ويف كل 

مرة ينتهي األمر بنفس النتيجة ..

توقف وهو يلتقط أنفاسه ويركز عينيه يف عيىن ُچوسرت ثم قال غاضًبا:

- سأنجح هذه املرة.

ثم اندفع نحوه موجًها قبضته اليمىن إىل وجهه لكنه يف اللحظة األخرية ترك 

جسده يسقط عىل األرض فانجرف برسعة جلانب ُچوسرت ثم وجه قبضته 

اليرسى ليضب قدم ُچوسرت لكنه تفاداها ليجد ركلة من آلنر يف جانبه 

األمين من اخللف ثم يرتاجع ..

أمسك بركبتيه وهو يلهث ثم وقف وهو يبتسم ..

ُچوسرت:

- ملاذا تبتسم؟

آلنر:
- لقد نجحت

ُچوسرت:

- هل تسمي تلك الركلة نجاًحا؟

آلنر:
- بالطبع

قال ُچوسرت يف غيٍظ:
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- لقد خدعتين ليس إال أهيا األمحق.

آلنر:
- بالضبط، لقد ظننت أنين أندفع وراء غضبي وعنادي حني كررت نفس 

اخلطأ أكرث من مرة حتى توقعت أنين سأُكرره .. لكين مل أفعل.

ُچوسرت:

- إذاً هذا هو اسلوبك أهيا األمحق، خداع ُمبارزك.

آلنر:
- ال، أنا استخدم عقيل فقط. 

ُچوسرت:

- وأنا ال أدربك عىل هذا .. نعم، لقد خدعتين ولكن هل هذا يعين أنك 

انترصت؟ .. ال 

آلنر:
- حني ُتدربين جيًدا سوف أنترص.

ُچوسرت:

- أمحق.

ثم قال:

- لكنك قد تكون تلميًذا جيًدا

ابتسم فقال ُچوسرت:

- استعد .. سيبدأ تدريبك احلقيقي اآلن ..

  



147

مل يستطع لُوناچا النوم .. كان شعوره بالضياع ُيسيطر عليه ..

ما الذي جعله يعود بعد أن هرب ؟ ..

ما الذي تشعر به لِوينڤا اآلن؟ ..

الريب أهنا تكرهه ..

لقد خذل اجلميع .. القبيلة ولِوينڤا ووالده وأمه ..

ما الذي سيحدث ألمه اآلن؟ ..

قطع تفكريه صوت هيمس له من اخلارج:

- لُوناچا .. لُوناچا.

اقرتب من الباب وقال يف مهس:

- من؟

اقرتب الصوت يف أذنه:

- أنا أمك.

لُوناچا يف خوٍف:

- أمي؟ ... ما الذي أىت بِك إىل هنا؟

قالت:

- ألنقذك بالطبع .. انتظرين .. سأعود بعد قليل.

لُوناچا:

- ال انتظري يا أمي .. ال تفعيل شيًئا خطرًيا. 

لكنها كانت قد ذهبت فتملكه اخلوف مما قد يصيبها جراء ذلك. 

لكن بعد قليل سمع الباب ُيفتح وتظهر هى عىل عتبته وتقول بصوٍت خافت:

- هيا بنا .. أرسع.
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هنض وهو يقول:

- هذا األمر خطري يا أمي .. ملاذا ختاطرين بحياتك؟

قالت:

- هل أنت أمحق .. ألنك ولدي بالطبع.

وأمسكت بيده وهى تسري برسعة وتقول:

- ال تستهن بأمك يا بىن.

ثم ابتسمت له وهى ُتكمل سريها وترسع يف خطاها ..

لقد كان ينظر إليها ُمنبهًرا .. إهنا قوية بالفعل ..

قوية للغاية .. رمبا أكرث مما ظن يوًما ..

كانت تعرف جيًدا أين تسري وأى ممر تتخذه ومها يسلكان طريقهام 

للخارج، وبالفعل متكنا من اخلروج دون أن يقابلهام أحد ..

وبعد أن مشيا ملسافة قالت:

- مل يقم اجلميع بخيانتنا يا بىن، هناك الكثري من األصدقاء هنا.

لُوناچا:

- لكننا ال نستطيع البقاء هنا.

قالت:

- نعم، سنذهب إليهم. 

لُوناچا:

- إىل من؟

نظرت باجتاه الغابة وقالت:

- إىل أخيك.
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لُوناچا:

- ولكن يا أماه .. هل تودين حًقا العودة إىل هناك؟

قالت وهى تسري جُمدًدا:

- هذا هو خيارنا الوحيد.

لُوناچا:

- بعد كل ما عانيتيه هناك؟

قالت:

- نعم، إهنا مسئوليتي مرة أخرى يا بىن .. أن أمحيك من املايض الذي مل يكن 

لك ذنب فيه .. من أخطايئ. 

لُوناچا:

- أخطاؤِك؟ .. ماذا تقصدين؟

قالت:

- هذا ليس ُمهاًم اآلن .. سنعرب الغابة ونذهب إليهم ثم نفكر ماذا سنفعل؟

لُوناچا:

- لقد كان عبور الغريب للغابة ُمبهًرا .. هل سنتمكن من فعلها؟

ابتسمت وهى تقول:

- أخربتك من قبل .. ال تستهن بأمك.

واجتها إىل الغابة ..

ومها يمالن معهام كل احلزن .. 

وكل اليأس ..

  





إنهم يكذبون حين يتحدثون عن الحب .. 

ال يوجد من ُيحب حًقا ..

إنما ُيحبون صوًرا يجسدونها ألنفسهم

الُمفتاح الرابع

,,

,,
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كان آلنر يف طريقه إىل املدينة حني وجد أِليسرا قادمة باجتاهه فحياها فردت 

حتيته وقالت يف ارتباك:

- لقد أخربين ُچوران أن أحتدث معك بشأن أمٍر ما.

ابتسم هلا فرتددت قلياًل قبل أن تقول:

- لقد أخربين أنك تعرف عن املعاجلة ... لذا أمتىن أن ُتساعدين؟

قال:

- يف أى يشء؟

قالت:

- هل تعرف عالًجا لتحُجر القلب؟

اندهش وقال:

- ماذا؟

قالت يف تلعثم:

- من املؤكد أنك سمعت أن أيب قد رتب زواجي.

قال:

- نعم، لقد سمعت.

قالت:

- إهنم يقولون أن قلبي ُمتحجر وال أملك أية مشاعر وأخىش أن يؤثر هذا عىل 

زواجي فُيزعج ذلك أيب وُيقلقه ويؤثر عىل عالقته بالسيد ِبيلكورت.

نظر إليها مصدوًما ..

إهنا فتاة مسكينة حًقا .. كيف تفكر يف األمر هبذا الشكل ..

كيف تم تنشئتها لتصل إىل هذا؟! 
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قال:

- أمل حُتبي أحًدا من قبل ؟

عقدت حاجبيها وقالت:

- ماذا؟ .. بالطبع ال ..

احلب ؟ .. مل نُولد من أجل احلب .. لدينا واجبات أسمى من ذلك.

قال:

- هل تعرفني ما هو احلب؟

نظرت إليه كام لو أنه أبله:

- إهنم يكذبون حني يتحدثون عن احلب .. ال يوجد من ُيِب حًقا ..

إمنا ُيبون صوًرا جيسدوهنا ألنفسهم.

لقد كان ما وصل إليه صحيًحا .. 

لقد متت تنشئتها عىل أهنا أداة لتثبيت أركان العائلة ومحاية العرش ..

مثل بقية إخوهتا عىل األرجح ..

لكن يبدو أن حالتها كانت ختتلف ..

قال هلا وهو يسري ُمبتعًدا:

- عالج قلبك .. أن ُيب بصدق .. ال يشء أخر ..

وتركها يف حرية من أمرها .. ما هذا الذي تقوله وتفعله؟!

كيف تطلب من غريب مثل هذا األمر؟! .. ثم بكت ..

ألهنا مل تتمىن يوًما أن تكون هكذا .. 

بال قلب ..
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يف صباح اليوم التايل خرج آلنر يف طريقه إىل ِدرونر وبينام كان يسري سمع 

صوًتا يناديه فالتفت ليجد رجاًل وامرأة يغطيان وجههام بلثام فاقرتب منهام 

فقال الرجل:

- إنه أنا .. لُوناچا وهذه أمي.

عقد آلنر حاجبيه وقال:

- ماذا؟ .. لُوناچا؟

كشف جزًءا من وجهه له فقال آلنر:

- ماذا تفعل هنا؟ .. ماذا حدث؟

لُوناچا:

- هذا حديث طويل سأخربك بكل يشء لكن ..

قاطعه آلنر:

- فهمت، اتبعاين.

وسار أمامهام حتى وصال إىل منزل ِدرونر فدخلوا ثم أشار هلام آلنر بكشف 

وجهيهام ففعال لتتسع عيىن ِدرونر ويقول:

- أنتام؟ .. كيف وصلتام إىل هنا؟

آلنر:
- سيخربانا بكل يشء ولكن البد أهنام جائعان اآلن ..

اعتذر ِدرونر وأحض هلام الطعام والرشاب فتناواله ولُوناچا خيربه بكل ما 

حدث وحني انتهى قال ِدرونر:

- هذا خطري للغاية .. هل خيططان فعاًل الغتيال امللك؟

آلنر:
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- ليس هذا فقط ما ُيقلقين، إن تغرُي قيادة القبيلة هبذه الطريقة ُتشري إىل أن 

هلم نية يف اهلجوم ..

لُوناچا:

- لقد بدا نُوڤوچا واثًقا للغاية مما يقول كام لو أنه يتواصل مع شخٍص ميتلك 

كثرًيا من النفوذ هنا ..

ِدرونر:
- كيف سنكشف ذلك؟

آلنر:
- أهم يشء اآلن .. أال يعرف أحد أهنام هنا.

ِدرونر:
- أعدك هبذا.

آلنر:
- حتى ُچوران وامللك ال ينبغى أن يعرفا.

ِدرونر:
- هذا ُمريب يا آلنر، لكين أثق بك وسأفعل ما تطلبه.

آلنر:
- عظيم، ستكون مهمتنا نحن فقط أن نصل إىل هذا الشخص

ثم نظر إىل لُوناچا وقال:

- أخربين قلياًل عن نُوڤوچا

لُوناچا:

- ال أعرف الكثري، لقد كان صديًقا لوالدي ِدُيونچا طوال الوقت ..
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فهمت اآلن أنه كان يّدِعي هذا .. مل يكن شخًصا ذكًيا ..

كان والدي يعتمد عليه يف املعارك فقط ..

قالت أمه:

- لكن هناك شيًئا ال تعرفه عنه يا لُوناچا. 

التفت اجلميع إليها فقالت:

-  لقد أراد أن يتزوجين منذ زمٍن بعيد .. لكنين رفضته بشكٍل مهني ..

مل أُخرب ِدُيونچا هبذا ألنين ظننت أنه قد ُيبعده عنه .. مل أكن أدري أنه يتقرب

منه طوال هذا الوقت لينتقم منه ثم من لُوناچا .. بسببي.

ثم بكت وهى تقول:

- ساحمين يا بىن .. 

احتضنها لُوناچا وهو يقول:

- ال، هذا ليس خطأِك.

آلنر:
- إنه حمق يا سيديت.

وهنض ثم قال:

- املهم اآلن أن مننع ما خُيطط له من احلدوث 

ثم انرصف وهو يفكر كيف سيتمكن من هذا؟ ..
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تدفقت الوفود من كل املدن إىل بروناس يف يوم حفل زواج األمرية أِليسرا،

وكانت الرتتيبات تتم بدقة وحرص استعداًدا هلذا اليوم منذ فرتة طويلة،

كان الوزير ِشريُلو ُيرشف عىل كل يشء بنفسه وحني انتهت كل الرتتيبات 

ذهب إىل امللك وقال له:

- موالى، لقد انتهت كل التجهيزات للحفل واجلميع يستعد لكلمتك.

خرج امللك وسار موكب مهيب خلفه حتى وصل إىل غرفة األمرية أِليسرا 

فخرجت له فأمسك بيدها وسارا مًعا وبجوارمها ُچوران وِإريكتل ..

دخلوا مجيًعا غرفة املراسم حيث ينتظر اجلميع ..

كانت كل األعني معلقًة هبم وكان ِبيلكورت ينتظر يف هناية املمر وبجواره 

يقف ُيورِچك الذي تعلقت عيناه باألمرية أِليسرا التي بدت أمجل ما يكون يف 

هذه اللحظة .. 

وحني وصل امللك صافح ُيورِچك الذي انحىن له ثم أعطاه يد أِليسرا ..

وقفا متقابلني وقال امللك:

- فلتبدأ املراسم. 

صفق اجلميع وانطلقت صيحات الفرح حتى انتهت املراسم وجلس اجلميع 

مكانه فقام امللك مرة أُخرى وقال:

- اليوم هو يوم عظيم يا شعب أِريندوس ... حيث تتزوج األمرية أِليسرا من 

السيد ُيورِچك .. وهو حدث هام للمملكة،

احتفلوا اليوم كام تريدون فهو يوم يستحق االحتفال .. 

ثم سكت فعلت صيحات اجلميع يف فرٍح فأشار بيده وقال:

- وأيًضا سأنتهز هذا اليوم السعيد ألخربكم بقراٍر مهم خيص مستقبل اململكة.



159

سكت اجلميع وهم يراقبونه يف فضوٍل فقال:

- سيتم تتويج األمري ُچوران كملك أِريندوس اجلديد بعد شهٍر من اآلن،

أكملوا احتفالكم ..

وعاود جلوسه بينام عصفت كلامته باجلميع وتركتهم يف دهشة مل جتعل أحد 

ُيقدم عىل أى كلمة أو حركة للحظاٍت قبل أن ينهض ِشريُلو رسيًعا ويقول:

- لقد سمعتم امللك، فليبدأ االحتفال.

وعىل الفور بدأت فقرا ت احلفل يف صخٍب شديد ولكن كان اجلميع يف 

حريهتم وصدمتهم التي وضعهم فيها امللك بكلامت قليلة ..

حتى ِشريُلو وُچوران تفاجئا كذلك ..

ومال ُيورِچك إىل أِليسرا وقال:

- هل كنِت تعرفني أن امللك سُيعلن عن هذا اليوم؟

قالت ُمرسعة:

- ال.

كانت دهشتها التي ارتسمت عىل وجهها تؤكد صدقها فقال:

- ما الذي يدعو امللك لفعل هذا يف حفلنا .. أمر غريب.

مل جتبه وهزت رأسها يف حرية فقال:

- سنعرف كل يشء فيام بعد

ثم ابتسم وقال:

- أتدرين .. إن مجالك اليوم ُيبهرين حًقا .. أنا حمظوظ للغاية بِك.

اتسعت عيناها ونظرت بعيًدا وهى تقول:

- أشكرك، أشكرك.
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ضحك وهو يستمع إليها ثم قال:

- مل يكن هذا ما أنتظر سامعه ولكن .. سأنتظر.

ابتسمت له ومل ُتعقب ..

ويف هذه اللحظة اقرتب ِشريُلو من امللك ومال عىل أذنه ومهس:

- موالى، لقد كان هذا قراًرا مفاجًئا للغاية. 

ثم توقف وهو يتطلع إىل أعني النبالء التي تراقبهام:

- وخطري أيًضا.

امللك:

- أعلم، وهلذا رغبت أن يسمعه اجلميع لىك ُيدركوا أهنا رغبتي.

ِشريُلو:
- لكن كان ميكن تأجيله قلياًل.

امللك:

- ال، مل يكن هناك إمكانية لتأجيله.

ِشريُلو:
- هل حدث يشء يا موالى ال أعلمه؟

امللك:

- نعم، حدث يشء باألمس غرَي كل ما كنا نخطط له ..

بدا السؤال يف عيىن ِشريُلو فنهض امللك وقال:

- اتبعين، سوف أخربك يف اخلارج.

وخرجا فبدأ امللك ييك له ما حدث باألمس ..
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طلب امللك قدوم آلنر وحني ذهب إليه أشار له باجللوس وقال:

- هناك أمر ما أرغب يف مناقشته معك ..

رمبا يكون من اجلنون أن أناقش معك أموًرا ختص مستقبل اململكة ولكين 

أرى أن ُچوران يثق بك كثرًيا .. ولقد رأيت منك ما جيعلين أثق بك أيًضا.

آلنر:
- هذا يشء ُيسعدين.

امللك:

- أنت ُتدرك بالطبع أن وجود ُچوران غري ُمرحٍب به من البعض .. 

فام بالك بتتوجيه ملًكا من بعدي، هذا سيجعله هدًفا للُمرتبصني باململكة.

آلنر:
- هذا صحيح.

امللك:

- هلذا أود أن أطلب منك شيًئا رمبا يبدو أنانًيا  ولكن مسئوليتي كملٍك وكأب 

حُتتم عىَلّ ذلك .. أُريدك أن تبقى بجواره حني يتم تتوجيه ملًكا ..

أنا أُدرك أنك توُد الرحيل ولكن وجودك بجواره سيجعلين ُمطمئًنا عليه ..

آلنر:
- سيدي إن ..

قاطعه امللك:

- أنا لن أُجربك عىل هذا يا بىن، هذا فقط طلب أخري مين .. 

آلنر:
- ما الذي جيعلك تطلب هذااآلن؟ .. هل حدث يشء؟
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امللك:

- كل يشء حويل يقلقين. 

ثم نظر إليه طوياًل وهويقول:

- هل تعرف أنت شيًئا ال أعرفه؟

تردد آلنر قلياًل ثم قال:

- هناك يشء مل أكن أود إخبارك به اآلن .. ليس ألنين أُريد أن أخفيه عنك بل 

ألنين كنت أحاول البحث عن حل له دون إزعاجك ..

لكين سأخربك، ألن حديثك اليوم معي يشري إىل أنك تنوي شيًئا خطرًيا، وما 

سأُخربك به قد يؤثر عىل قرارك أو يساعدك فيه ..

لكن جيب أواًل أن نذهب إىل منزل ِدرونر .. هناك من ينتظرك هناك.

امللك:

- هل ُتدرك معىن ما تقول؟ .. امللك ال يذهب للقاء أحد ..

آلنر:
- لكن هذا الشخص يستحق، ستدرك هذا حني تراه، وسيأيت ُچوران أيًضا

فكر امللك قلياًل وهو يتفحص آلنر بحرٍص ثم قال:

- من الواضح أن األمر خطرُي للغاية.

آلنر:
- ورسى أيًضا، ال يعرفه غريي أنا وِدرونر وهلذا فلن يذهب احلراس معنا.

امللك:

- فليكن، سنذهب ..

وخرج ثالثتهم متخفني من القرص وذهبوا إىل منزل ِدرونر ..



163

حني وصلوا طرق آلنر الباب ففتح ِدرونر ودلف ثالثتهم إىل الدخل ثم رفعا 

لثامهام ورأى ِدرونر امللك فانحىن برسعة:

- موالى امللك.

أشار له امللك بالنهوض فقال:

- إنه لرشف كبري أن تقوم بزيارة منزيل املتواضع يا موالى. 

ثم نظر إىل ُچوران وقال:

- واألمري ُچوران أيًضا

امللك:

- حسًنا، من الذي ُتريدين أن أقابله؟

آلنر:
- أحضمها يا ِدرونر.

تردد ِدرونر وهو ينظر بخوٍف إىل امللك وقال:

- أأنت واثق؟

آلنر:
- نعم، امللك سيتفهم كل يشء.

 دخل إحدى الغرف وخرج ومن خلفه ظهر لُوناچا وأمه ..

وحني رفعت أمه لثامها نظر إليها امللك طوياًل ثم اتسعت عيناه يف دهشة 

وتراجع للخلف خطواٍت قبل أن جيلس عىل أقرب كريس وهو يقول:

- أنِت؟! .. هذا مستحيل .. مستحيل

أحنت رأسها وهى تقول:

- بل هى أنا.
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أما ُچوران فقد جرى نحوها واحتضنها وهو يقول:

- أنتام هنا؟ .. كيف؟

أما امللك فقد هز رأسه غري ُمصدٍق وقال:

- ال، هذه حيلة كبرية .. اجلميع يعرف أنك مِت منذ سنوات بعيدة.

قالت:

- لقد زيفوا مويت لىك تتوقف عن البحث عين. 

هز رأسه نفًيا يف غرِي تصديٍق فالتفت إليه ُچوران وقال:

- إهنا أمي يا أيب .. أمي احلقيقية .. لقد قابلتها هناك لكين مل أخربك.

نظر إليهم امللك يف غضٍب وقال:

- إهنا مؤامرة .. مجيعكم تشرتكون فيها. 

انحىن ِدرونر وقال:

- ال يا موالى، ال ميكننا خيانتك.

وقال ُچوران:

- لقد وددت أن أخربك لكين كنت أخىش ردة فعلك.

قالت:

- هل تتذكر يوم زواجنا أهيا امللك؟ أُتريدين أن أخربك ببعض ما حدث فيه؟

نظر هلا يف قلٍق وأشار بيده :

- ال، ال .. أرجوِك.

فهم آلنر أن امللك قد اقرتف يف هذا اليوم ما ال يود تذكره فقال:

- لقد أخربتك سيدي أن هذا الشخص ستود أن تذهب إليه ..

رمبا يكون هذا اليوم الذي تطلب فيه العفو عام حدث يف املايض ..
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نظر إليه ِدرونر وقال:

- ما الذي تقوله يا آلنر؟ .. هل تطلب من امللك أن يطلب العفو؟

ثم انحىن للملك وقال:

- ساحمه يا موالى، هو غريب وال يعرف القواعد .. لكنه خملص .. أقسم لك.

دفن امللك رأسه بني يديه وهو يتذكر املايض قبل أن يبيك ويقول:

- ال يا ِدرونر، إنه حُمق.

ثم هنض من كرسيه ونظر إليها وانحىن بصعوبة وهو يقول:

- إنين أطلب منك العفو عن كل ما اقرتفته.

كان هذا ُمفاجًئا للجميع فلم يتحرك أو يتحدث أحد حتى هى قبل أن تنحين 

ومُتسك بيد امللك وتقول:

- إنين أساحمك عىل كل يشء.

رفع رأسه وهو مازال يبيك ويقول:

- مازلت طيبة القلب كام عهدتك دامئًا.

قالت:

- يف الواقع لقد ساحمتك منذ زمٍن بعيد حني علمت أنك تعامل ُچوران بحٍب.

امللك:

- لكن ما فعلته كان فظيًعا. 

قالت:

- لقد نسيته.

امللك:

- سأفعل أ ى يشء تطلبينه. 
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قالت:

- كل ما أريده اآلن أن يعيش ولدّىْ يف سالٍم وسعادة ..

وهذا ما دفعين للعودة إىل هنا مرة أخرى .. 

هل تستطيع أن حُتقق يل تلك األمنية األخرية؟

امللك: 

- بالطبع سأفعل أى يشء من أجلك.

أمسكت بيده هى وُچوران ملساعدته يف النهوض مرة أخرى وجلس وقال:

- أخرباين مبا حدث.

بدأت هى يف إخباره مبا فعلت منذ أن هربت وحتى هروهبا هى ولُوناچا 

وحني انتهت نظر إىل لُوناچا وقال:

- إنه يشبهك ويشبه ُچوران كثرًيا .. لكن لو عاد حًقا بداًل من ُچوران كنت 

سأكشفه عىل الفور ..

ابتسم ُچوران له فأكمل:

- هم خيططون لقتيل إًذا .. هل يظنون أهنم هبذا يقضون عىل اململكة؟!

آلنر:
- األمر خطري يا سيدي، احلفاظ عىل سالمتك اآلن هى األولوية القصوى 

للحفاظ عىل سالمة اململكة ووحدهتا.

لُوناچا:

- نعم، وأضف إىل ذلك من يتآمر معهم من هنا.

امللك:

- مل تكشفاه أليس كذلك؟
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ِدرونر:
- ال يا موالى، من الواضح أنه يأخذ حذره.

هنض امللك وهو يقول:

- احلمقى .. هل يظنون أنين هبذا الضعف؟! ..  

سأُرهيم ما الذي ميكنين فعله حتى وأنا يف هذا العمر ..

آلنر:
- ما الذي ختطط له يا سيدي؟

عقد امللك حاجبيه وقال:

- سأقوم بخطويت .. دعهم يرتبصون يب من خلف الظالل ..

سأُجرب الفرئان عىل اخلروج من جحورها .. وحني خيرجون نصطادهم.

آلنر:
- ولكننا ال نعرف كيف ومتى سيخرجون؟ .. وهذا جيعل األمر خطرًيا..

جيب أال نستهني هبم يا سيدي ..

امللك:

- إهنم فرئان يف هناية األمر .. والفرئان ال تشكل أى خطر حني تنكشف.

ثم نظر إليها وقال:

- رمبا أقوم بيشٍء جيعلين ُمستحًقا للغفران بعد كل يشء ..

ابتسمت له فنظر إليها طوياًل ثم خرج ومن خلفه خرج ُچوران وِدرونر ..

وبينام كان يسري يف طريق عودته للقرص كان قد قرر خطوته القادمة ..
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بعد أن انتهى امللك قال ِشريُلو:

- كل هذا حدث؟

اومأ امللك برأسه باإلجياب فقال ِشريُلو:

- لكن يا سيدي، هذا األمر خطري للغاية. 

امللك:

- لقد اختذت قراري، وسأحتمل تبعاته.

ِشريُلو:
- أمتىن أن متر األيام القادمة عىل خري.

امللك:

- لن ينالوا الفرصة لذلك.

ِشريُلو:
- ماذا تقصد يا موالى؟

امللك:

- انتظر حتى تنتهى أيام االحتفال ثم أعلن احلشد للحرب .. 

أرسل يف طلب كل من هو قادر عىل محل السالح يف اململكة.

ِشريُلو:
- احلشد للحرب؟

امللك:

- نعم، لقد أخربتك سندفع الفرئان للخروج من جحورها .. سُنحارص الغابة.

ثم تركه وعاد إىل قاعة االحتفال جُمدًدا وهو ُييي اجلميع ُمبتساًم ..

وعاد ِشريُلو بعده وهو يفكر .. لقد أصبح األمر معقًدا للغاية ..
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كان ِدرونر جيلس بجوار آلنر حني عاد امللك إىل القاعة فقال له:

- هل كنت تعرف؟

آلنر:
- ال، لقد تفاجأت كثرًيا بتلك اخلطوة.

ِدرونر:
- ما الذي تتوقعه؟

آلنر:
- بالنظر إىل النبالء يف تلك القاعة تستطيع أن ترى ما قد يدث.

ِدرونر:
- امللك ُيدرك جيًدا أنه ال أمان للنبالء، هم قد يرقصون عىل جثتك لو كان 

هذا مطلوًبا للحفاظ عىل ما ميلكون ..

آلنر:
- هل مجيعهم كذلك؟ .. أال يوجد فيهم من ميكن الثقة به؟

ِدرونر:
- رمبا اثنني أو ثالثة عىل األكرث. 

اقرتبت أِليسرا وهى تبتسم هلام فقاما لتحيتها فنظرت إىل آلنر وقالت:

- هل تسمح يل بلحظة؟

تبعها آلنر فقالت له:

- هل لك عالقة مبا فعله أيب اليوم؟

آلنر:
- ال.
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قالت:

- حتى ُچوران مل يكن عىل علٍم هبذا، ما الذي ُيفكر به أيب؟

آلنر:
- سنعرف ذلك قريًبا أيتها األمرية.

ثم استأذهنا والتفت ليعود إىل مكانه فقالت:

- أهيا الغريب

التفت هلا فقالت:

 - سأخربك رًسا .. أنا ضعيفة مبا يكفى أال أقع يف احلب.

نظر هلا يف صمٍت قبل أ ن يقول:

- اجلميع يستحق فرصة .. أنِت تستحقني واحدة حًقا ..

وأعتقد أنه لطيف مبا يكفي لىك يستحق فرصة أيًضا ..

وأشار إىل ُيورِچك وابتسم هلا ثم عاد إىل مكانه ...

أما هى فقد راقبته للحظاٍت قبل أن ُتكمل حتية الضيوف بلطٍف ..
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بعد أياٍم .. انترشت رسل امللك يف كافة أنحاء اململكة ُتعلن احلشد للحرب .. 

وحني سمع آلنر هبذا توجه إىل امللك ليجد أن اجلميع قد سبقه فقال:

- هل صحيح ما سمعته يا سيدي؟ .. هل أعلنت احلرب؟

امللك:

- نعم.

آلنر:
- لكن هذا ليس حاًل للمشكلة يا سيدي، هذا سيصنع مشكلة جديدة.

امللك:

- هذا هو السبيل الوحيد الذي سيكشف كل اخلونة.

آلنر:
- لكنك هبذا تضع حياة اجلميع يف خطر.

امللك:

- هذا مثن بخس .. استقرار اململكة هو األهم.

آلنر:
- لكن هذا قد هيدم استقرار اململكة متاًما.

لُوناچا:

- أرجوك، أعد التفكري سيدي .. هذه احلرب لن جتلب إال اخلراب للجميع.

ثم نظر إىل ُچوران الذي قال:

- أيب، اجلميع يتحدث من ُمنطلق حرصهم عىل اململكة مثلك.

آلنر:
- لقد اختذت قرارين صادمني يف يوٍم واحد يا سيدي ..



172

تتويج ُچوران واحلرب .. كان من األفضل أن ُتعطيه مزيًدا من الوقت.

رصخ امللك:

- أنتم ال تفهمون مجيًعا ..

 هل تعتقدون أن من يتآمر علينا سيرتك الفرصة لتتويج ُچوران ملًِكا؟ ..

ال، هذا لن يدث .. لو كانوا ينوون قتيل فسيفعلون هذا قبل أن يتم تتوجيه.

ُچوران:

- هل تقصد أن ..

قاطعه آلنر:

- نعم يا ُچوران ما فهمته كان صحيًحا .. إن امللك ُيضحي بنفسه.

ُچوران:

- ال هذا مستحيل، البد أن هناك حل أخر.

امللك:

- لقد قررت، امللك ال يرتاجع عن قراره مهام حدث.

آلنر:
- عليه أن يرتاجع حني يكون قراره يتمل املخاطرة.

امللك:

إن كان خاطًئا .. امللوك خيطؤون، هذا جزء من كوهنم ملوًكا. - لن أتراجع و

آلنر:
- رمبا يا سيدي، لكن كيف ستعرب الغابة؟

امللك:

- أنت ستفعل.
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لُوناچا:

-ال، ال ميكن أن يدث.

آلنر:
- هذا صحيح يا سيدي، لقد أعطيت كلمتي .. لن أساعدك يف هذا.

امللك:

- كنت أتوقع هذا .. يف هذه احلالة جيب أن تغادر.

ُچوران:

- يغادر؟ .. بعد كل ما فعله من أجل اململكة؟

امللك:

- إنين أسمح له باملغادرة يف سالٍم من أجل ما فعله وألنين أثق به.

ُچوران:

- ال، هذا لن يدث.

صاح فيه امللك:

- أنت ستكون امللك بعد أياٍم معدودة .. ترصف كملٍك حقيقي ..

امللك احلقيقي ال تقوده عاطفته.

نظر ُچوران إليهام يف حرية قطعها آلنر قائاًل:

- امللك عىل حق .. جيب أن تبقى .. وجيب أن تترصف كملٍك حقيقي ..

جيب أن ختتار ما هو يف صالح اململكة حًقا .. 

لكين لن أغادر .. سأبقى حتى لو مل يكن امللك ُيريد وجودي اآلن.

ثم استدار لينرصف وقال:

- أمتىن أن ُتعيد التفكرييا سيدي.
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مل ُيعلق امللك فقال لُوناچا:

- سأيت معك.

أشار امللك إىل لُوناچا وقال:

- أخرب أمك أنين فعلت ما يتوجب عىل فعله .. أنين قمت بواجبي كام ينبغي.

وانرصفا فقال ُچوران:

- كيف لنا أن نُبعد أهل الثقة يف مثل هذا التوقيت يا أيب؟

امللك:

- لكل يشء مثٍن يا ُبىن .. 

وأنت تكون ملًكا حقيقًيا حني ُتصبح قادًرا عىل دفع الثمن.

ثم التفت إىل ِشريُلو وقال:

- حني يض النبالء أخربهم أين أُريدهم بشكٍل عاجل.

ثم انرصف .. 

أما ُچوران فقد التفت إىل ِشريُلو وقال:

- ملاذا يفعل هذا؟

أمسك ِشريُلو بكتفيه وقال:

- امللك ُيبك يا ُبىن .. سُتدرك ذلك يوًما ..

وانرصف هو أيًضا وبقى ُچوران يف حريته ..

هل هكذا ُيصَنع امللوك؟! .. بإبعاِد من يبون؟!

ال، إن كان هذا .. فهو ال ُيريده ..

ال ُيريده ..
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يف اليوم التايل اجتمع امللك مع النبالء إلعالن تفاصيل احلرب القادمة ..

امللك:

- أنتم تعلمون بالفعل أننا بصدد حرٍب ضد ِريداچا .. 

نظروا إىل بعضهم البعض يف قلٍق قبل أن ُيكمل امللك:

- جيب أن نحرص عىل أن تكون األخرية .. ألننا سنقوم بإبادهتم متاًما ..

 وأنا عىل يقني أنكم لن تبخلوا بإمداد جيش اململكة بكل ما يلزمه.

قال أحدهم:

- موالى لقد كنَت حريًصا عىل السالم، ما الذي غري تفكريك هبذا الشكل؟

امللك:

- ألنين عرفت أهنم ينوون ختريب املدن البعيدة عن العاصمة، ُمدنكم. 

قال أخر يف قلق:

- مدننا؟

امللك:

- نعم، سيستغلون ضعف تسليح جيوشها وضعف أسوارها للهجوم عليها .. 

لألسف هذا ما سيحدث، وأمتىن أن يعرف كل واحد منكم دوره ويقوم به.

ثم هنض وأشار هلم باالنرصاف، وبعد أن انرصفوا قال يف نفسه ..

األمر أخطر مما كنت أظن ..  األمل اآلن بني يديه .. 

أمتىن أن يفهم ما كنت أُريده حًقا يف الوقت املناسب .. 
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يف املساء ذهب آلنر إىل املُعلم ُچوسرت وقال له ُمنزعًجا :

- األمور تتطور بشكل خطرٍي. 

ُچوسرت:

- لقد عاود امللك مجوحه .. هذا ما كان عليه يف املايض قبل أن هيدأ.

آلنر:
- امللك قد ُيدمر كل يشء هبذا القرار.

ُچوسرت:

- رمبا، ولكن امللك مل يكن يوًما شخًصا أمحًقا .. رمبا يكون جاحًما ومترسًعا 

لكنه ليس أمحًقا.

آلنر:
- حتى لو كان ُيريد أن يصل إىل يشء مهم .. الثمن سيكون باهظًا.

ُچوسرت:

- ستوضح األيام القادمة كل يشء.

ثم هنض وقال:

- هيا إىل الساحة. 

تبعه آلنر فقال له ُچوسرت:

- رمبا ميكن أن نشبه اجلسد بال خربة بالقامش األبيض، وحني يكتسب 

اإلنسان اخلربة والقوة عىل إدراك قدراته اجلسدية واإلملام هبا يبدأ اللون 

األسود باالنتشار يف القامش. 

آلنر:
- مثال جيد، وما يلزم لىك يصبح القامش ُمكتمل السواد؟
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ُچوسرت:

- هذا ال يدث أبًدا يا ُبىن .. كل شخٍص يسعى بقدر استطاعته الكتساب 

القوة اجلسدية لكن ال أحد أبًدا يصل إىل القوة امُلطلقة ..

آلنر:
- حتى أنَت أهيا املُعلم؟

ُچوسرت:

- حتى أنا.

آلنر:
- وكيف نكتسب تلك القوة إًذا؟

ُچوسرت:

- أواًل .. راقب خصمك جيًدا واجعل من كل شخص تواجهه ُمعلاًم لك .. 

ثانًيا .. استخدم كل جزء يف جسدِك كعامل مساعٍد لك وال تقترص فقط عىل 

يديك أو قدميك ..

ثالًثا .. إياَك أن ُتصيَب أى شخص باليأِس من االنتصار عليك ..

دامئًا اترك له بارقة أمل أنه قد ينترص عليك يف أى حلظة ..

آلنر:
- فهمت. 

ُچوسرت:

- اآلن سُنطبق هذا 

واستمرا لساعاٍت يف التدرِب دون انقطاع ..
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وفجأة دوى انفجار عىل مرمى برصمها واندلعت ألسنة النار يف املدينة ..

أرسعا مًعا إىل املدينة ووجدا األهايل يفرون يف فزٍع وهم يقولون:

- إهنم يقتحمون القرص .. 

انطلقا بأقىص رسعة باجتاه القرص .. وهناك كان العرشات من الِريداچيني

يندفعون داخل القرص .. لقد كان غزًوا حًقا ..

مل يكن يتصور أن اجلرأة ستواتيهم لفعل ذلك .. 

اندفع آلنر وُچوسرت نحوهم واستال سيفيهام واشتبكا معهم .. 

وبدأ حراس امللك يف اخلروج إليهم ومواجهتهم ..

ختلص آلنر من أول من قابله ثم قال:

- أهيا املُعلم، جيب أن نذهب إىل امللك.

طعن ُچوسرت واحًدا وركل بقدمه أخر ثم قال:

- سأتبعك.

وانطلق آلنر ُمتجنًبا القتال وهو جيري يف ردهات القرص وقابله ِدرونر فقال له:

- اذهب برسعة إىل ُچوران وتأكد أنه بخري.

ثم أكمل هو طريقه نحو غرفة امللك وبجواره ُچوسرت ..

ووصال أخرًيا إىل غرفة امللك  .. 

دفع ُچوسرت البا ب بجسده يف قوة وما إن دخل حتى أصاب سهم ذراعه 

فكرسه وهو يقول يف غضب:

- أهيا احلمقي.

ورمى سيفه فأصاب رأس من أطلق عليه السهم فسقط رصيًعا .. 

ثم تناول من حزامه خنجرين أطلقها رسيًعا عىل أخرين كانا يوالن بينهام 
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وبني امللك فسقطا ومن خلفهام ظهر امللك .. لقد متكنا من طعنه ..

 سقط امللك  فهرع آلنر إليه وقال وهو يسنده:

- حتمل يا سيدي، سُنسعفك.

كان امللك يتأمل بشدة لكنه أمسك يد آلنر يف قوٍة وقال:

- لقد أتيَت أهيا الغريب كام توقعت .. لكن ُمتأخًرا. 

آلنر:
- ساحمين يا سيدي.

امللك:

- ال وقت هلذا .. كنت أمتىن أن ُتدرك ما أفعله يا ُبىن .. 

اآلن .. خذ ابنايئ واهرب هبم يا ُبىن .. أرجوك.

آلنر:
- سنحمي اململكة يا سيدي، ال تقلق.

امللك:

- ال، ال تفعل .. األمر أكرب مما ظننا مجيًعا .. جيش كبري منهم يف طريقه اآلن 

إىل هنا .. لقد متت خيانتنا يا ُبىن .. لن يض النبالء أبًدا.

اتسعت عينا آلنر وقال:

- ماذا؟

امللك:

- لن يرسل النبالء جيوشهم ... ستكون مذبحة يا ُبىن .. أرجوك احِم عائلتي ..

ويف هذا اللحظة اندفع ِدرونر ومعه ُچوران من الباب ورصخ ُچوران:

- أيب .. 
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وجرى نحوه فقال له امللك:

- اتبع الغريب يا بىن ... اتبعوه مجيًعا.

ثم لفظ أنفاسه األخرية وسقطت يده بجانبه ..

رصخ ُچوران:

- ال يا أيب .. ال ترتكين.

هنض آلنر ونظر إىل ِدرونر وقال بثباٍت:

- سنذهب اآلن لُنحض ِإريكتل وأِليسرا. 

ثم انطلق مع ِدرونر يف ردهات القرص حتى وجدا أِليسرا وِإريكتل مع ُيورِچك 

ووالده ِبيلكورت الذي قال:

- أين امللك؟

آلنر:
 - إنه يف أماٍن اآلن .. سنأخذكام إليه. 

ِبيلكورت:
- ال سنذهب نحن إىل ِبريكس .. أبلغ امللك بذلك. 

ِدرونر:
- لقد أمرنا امللك بإحضار األمرية أِليسرا واألمري ِإريكتل إليه.

ِبيلكورت:
- ال وقت هلذا، أال ترى أن بروناس مل تعد أمنة.

آلنر:
- حسًنا، سيتفهم امللك هذا .. لكن سنأخذ األمري ِإريكتل.

فأخذه ِدرونر ثم انطلقوا مرسعني يف طريق عودهتم .. 
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وصل آلنر إىل غرفة امللك فوجد ُچوران مازال جالًسا بجواره فقال: 

- جيب أن نذهب اآلن .

ُچوران:

- هل سنرتكه هكذا.

آلنر:
- كانت رغبته أن نفعل ذلك .. ثق يب يا ُچوران.

ُچوران:

- أال جيب أن ندفنه عىل األقل؟

آلنر:
- صدقين، ال وقت هلذا.

هنض ُچوران وهو يلقى نظرة أخرية عىل والده ويقول:

- ساحمين يا أيب .. سأنتقم لَك يوًما.

ثم غادروا مجيًعا من باٍب رسى وخرجوا إىل شوارع املدينة فقادهم ِدرونر إىل 

إسطبٍل للخيل وركبوا مجيًعا فقال آلنر:

- ِدرونر .. اذهب وأحض لُوناچا وأمه وقابلنا خارج املدينة برسعة

ذهب ِدرونر ُمرسًعا بينام أرسع بقيتهم إىل خارج املدينة .. 

ومل ميِض الكثري حتى جاء ِدرونر ودون أى حديٍث انطلق آلنر ومن خلفه 

اجلميع خارج أسوار العاصمة .. 

يف طريقهم إىل ِإيلداس ..

  





لقد عشت ما يكفي من الحزن .. 

ال تدع الحزن يدخل قلبك مرة أخرى .. 

ال تسمح لهذا العالم أن يغلق قلبك من جديد

الُمفتاح الخامس

,,
,,
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حني وصلوا إىل ِإيلداس قال لُوناچا:

- سأنضم إليكم بعد قليل.

آلنر:
- سأذهب معك.

نظر له بامتناٍن وانطلقا ..

بينام توجه بقيتهم إىل قرص احلاكم ِچيوكو الذي استقبلهم يف قلٍق وهو يقول:

- لقد وصلت األنباء من العاصمة خُتربنا مبا حدث.

ثم انحىن باحرتاٍم وهو يقول:

- أهيا األمري ُچوران .. أقصد امللك ُچوران تقبل خالص تعازينا فيام حدث.

مل جُيبه ُچوران فأكمل:

- أرجو أن تكوَن عىل يقنٍي أن ِإيلداس ستبقى خُملصة متاًما لَك.

مل جيبه ُچوران مرة أخرى فقال ِدرونر:

- نشكرك كثرًيا يا سيدي .. مل يفعل الكثري هذا.

قادهم ِچيوكو إىل غرفهم فجاءته ِلينوكسا ُمرسعة وهى تقول:

- أمل يأيت آلنر معهم يا أيب؟

ربت عىل رأسها وهو يقول:

- ال، يا حبيبتي. 

اتسعت عيناها يف حزن وقالت:

- هل تقصد؟ ..

احتضنها يف حناٍن لكنها تركته وجرت بعيًدا وهى تبيك ..
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ذهب لُوناچا ومعه آلنر إىل املدينة ليبحثا عن لِوينڤا ووجداها أخرًيا ..

كانت جتلس يف ركٍن منزٍو وهى متسك بكأٍس يف يدها ..

كانت مالحمها قد تغريت متاًما وأصاهبا الضعف الشديد ..

اقرتب منها لُوناچا وقال بصوٍت يمل كل احلزن:

- لِوينڤا.

رفعت رأسها ببطء وما أن ملحته حتى أسقطت الكأس من يدها وهى تقول:

- أنت ..

لكنها هزت رأسها وهى تقول:

- ال .. هذا وهم جديد. 

دمعت عيناه وهو يقرتب منها:

- إنه أنا يا لِوينڤا .. لُوناچا.

نظرت له بربوٍد:

- ال، لقد تركين لُوناچا. 

احتضنها وهو يبيك:

- ال، لقد عدُت من أجلِك 

حني احتضنها اتسعت عيناها يف دهشٍة ثم انفجرت بالبكاء وهى تقول:

- أهيا األمحق.

وبدأ تضبه بعنف وهو يتضنها بقوٍة ويقول:

- ساحميين.

توقفت عن رضبه وقالت:

- لقد انتظرتك كثرًيا .. لكنك مل تأِت.
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لُوناچا:

- كان هذا رغاًم عن إراديت، سأُخربك بكل يشء.

ثم اصطحباها إىل قرص احلاكم وهناك انفصل عنهام آلنر الذي ذهب إىل 

ِچيوكو .. وحني دخل عليه آلنر هنض وقال:

- آلنر .. لقد عدت.
ثم احتضنه وقال:

- أنا سعيد للغاية بعودتك يا ُبىن وستسعد ِلينوكسا أيًضا ..  سأرسل هلا.

آلنر:
- ليس اآلن يا سيدي، هناك أموًرا أُريد أن نتحدث عنها أواًل.

أشار له ِچيوكو باجللوس ثم جلس وقال:

- كام تريد. 

آلنر:
- أنت تعلم بالفعل ما حدث يف العاصمة.

ِچيوكو:

- نعم، لقد تم اغتيال امللك واجتاح الِريداچيون العاصمة.

آلنر:
- قبل أن يلفظ امللك أنفاسه األخرية أخربين أن هذا سيحدث ..

كان واثًقا من ذلك .. وأخربين أيًضا ..

وسكت فقال ِچيوكو:

- ماذا؟

آلنر:
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- أخربين أن النبالء لن يدعموه .. لن تأيت جيوشهم .. وهذا ما حدث بالفعل.

ِچيوكو:

- لقد فهمت ما تقصد يا ُبىن.

ثم هنض وقال وهو يسري:

- أنت تشك أنين واحد ممن خانوا امللك.

مل جُيب آلنر لكن سكوته محل موافقة عىل كالمه فقال ِچيوكو:

- هناك يشء مل تعرفه .. لقد عاقبين امللك منذ زمن بعيد بأال يكون  إلِِيلداس 

جيش ميكن أن يشكل أى هتديد له .. ألنين كنت أختلف معه كثرًيا حينها.  

مل يكن آلنر يعرف هذا األمر فقال:

- هل تقصد أن ..

قاطعه ِچيوكو:

- نعم، يا ُبىن .. مل يتم دعويت للعاصمة. 

آلنر:
- لقد فهمت، أعتذر يا سيدي عن سوء فهمي ولكن أمتىن أن ُتقدر ما مررنا به 

مجيًعا .. لقد محلين امللك قبل موته مسئولية عائلته .. فكان جيب أن أتأكد ..

أرجو أن تتفهم هذا.

ِچيوكو:

- بالطبع .. أريدك فقط أن تعلم أنين رغم اختاليف مع امللك مل أفكر يوًما يف 

خيانته .. وسأستمر عىل ذلك مع ولده .. ستكون ِإيلداس مأمًنا لعائلته ..

آلنر:
- ال، نحن سُنبحر يف الغد إىل رايتوريا .. إىل ما وراء البحر.
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ِچيوكو:

- كيف هذا؟ .. هل سريحل امللك ويرتك مملكته؟

آلنر:
- كان هذا طلًبا من امللك الراحل.

ِچيوكو:

- ملاذا؟

آلنر:
- ألن هذا األفضل هلم وللمملكة.

ِچيوكو:

- لكن هذا سيسبب فراًغا يف اململكة يا ُبىن، وسيصبح العرش خالًيا.

آلنر:
- ليس هناك ما هو أخطر عىل البالد من عرٍش بال ملك.

ِچيوكو:

- بالضبط ألن هذا سيثري أطامع اجلميع، وستنقسم اململكة إىل فرق ..

كل فرقة ستعمل عىل الوصول للعرش.

ابتسم آلنر وأمسك جبهته وهو يقول:

- ورمبا ال يكون هناك وجود للعرٍش ..  كم كنُت غبًيا .. 

لقد كانت هذه خطته منذ البداية .. لقد أرادين أن أفهم هذا ولكين مل أفعل.

مل يفهم ِچيوكو ما يقصد فقال:

- أى خطٍة تقصد؟

نظر إليه آلنر يف صمٍت قبل أ ن ينهض من مكانه ويقول:
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- لقد أراد من البداية هلذا أن يدث .. أراد أن يتم اغتياله .. 

أراد أن يتم اقتحام العاصمة .. وأراد أن هنرب .. لىك نرتك اململكة وأهلها 

ُيدركون خطر ِريداچا .. وخيانة النبالء للملك وللناس .. أراد أن يتقاتل النبالء 

فيام بينهم كام سيحدث .. وأراد للِريداچيني أن يقاتلوا النبالء .. وينترش 

اخلوف والفزع واخلراب يف أنحاء اململكة .. 

اتسعت عينا ِچيوكو يف رعٍب وهو يقول:

- ماذا؟ .. هل أراد امللك هذا حًقا؟ .. ملاذا؟

آلنر:
- حتى يأيت بعد سنوات ُمنقذهم الذي ينتشل اململكة من تلك احلالة التي 

تغمرها .. فيطرد الِريداچيني وُيعاقب النبالء ويوحد اململكة مرة أخرى بعد 

أن تفرقت .. وينرش العدل بني الناس .. حينها سيعرتف به اجلميع ملًكا ..

ِچيوكو ُمندهًشا:

- تقصد امللك ُچوران؟

ابتسم آلنر:

- نعم، هلذا ُيريد منه أن يأيت معي هناك .. ليبتعد ويتعلم.

ِچيوكو:

- كيف يتخذ قراًرا قد يرتتب عليه أن تنهدم اململكة التي قىض عمره يبنيها؟

آلنر:
- أحيًنا يكون عليك أن هتدم ما بنيت لىك ُيعاد بناؤه مرة أخرى .. 

وهذا هو ما يريده .. ُيريد أن يبىن ُچوران مملكته التي سيحرص عليها طوال 

حياته مثلام فعل هو .. حينها لن يقع يف األخطاء التي وقع فيها والده.
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ِچيوكو:

- لقد أثبَت مرة أخرى يا راسِتل أنك العقل املتوهج حتى بعد موتك.

آلنر:
- ليتين فهمته منذ البداية ..  رمبا كان األمر ليتغري اآلن ..

رمبا كان بإمكاين مساعدته .. لكين فشلت.

ِچيوكو:

- هون عليك يا ُبىن .. لقد قمت بالكثري .. لقد نفذت وصيته .. ومحيت عائلته.

آلنر:
- هذا ما هُيون عىل األمر قلياًل.

ِچيوكو:

- اذهب اآلن لتسرتح يا ُبىن، سأحرص عىل إعداد كل يشء لكم.

انرصف آلنر واآلمل يعترصه ...  لو كان فهم هذا ُمبكًرا ملا كان الوضع عىل ما 

هو عليه اآلن .. ساحمين يا سيدي .. ساحمين 

يبدو أنه مازال لدى الكثري ألتعلمه ..
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يف الصباح استيقظ اجلميع .. وطلب منهم آلنر االستعداد للرحيل .. 

قال ُچوسرت:

- انا لن أذهب معكم يا ُبىن.

آلنر:
- ملاذا؟

ُچوسرت:

- مل ين بعد وقت العودة إىل هناك.

فهم آلنر فقال:

- كام ُتريد يا ُمعلمي .. أين ستقيم إًذا؟

ُچوسرت:

- رمبا هنا .. لقد تغريت ِإيلداس حًقا .. وأنا عىل يقني أنين سأجد سالمي هنا.

آلنر:
- سأنتظر عودتك يا سيدي ..

ابتسم ُچوسرت وقال:

- سأفعل، احرص عىل محايتهم .. أنت اآلن قائدهم ..

أمتىن أن أكون قد علمتك ما يكفي يا ُبىن ..

آلنر:
- لقد علمتين الكثري يا سيدي، أشكرك عىل كل يشء. 

ُچوسرت:

- إنه الوداع إًذا. 

ثم التفت ولوح بيده وسار ُمبتعًدا ..
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توجه آلنر  إىل ِچيوكو الذي قال له:

- كل يشء عىل أتم االستعداد.

ثم اصطحبه إىل الشاطئ فوجد سفينة كبرية تنتظره ..

ِچيوكو:

- هذا السفينة ستصحبكم يا ُبىن .. طاقمها هم أمهر البحارة يف ِإيلداس.

آلنر:
- لكن الرحلة خطرة يا سيدي.

ِچيوكو:

- إهنم عىل استعداد للتضحية بحياهتم من أجل امللك.

ابتسم له آلنر فقال:

- سرُنسل تلك السفينة دامئًا الستقبال الرسائل منكم.

أعطاه آلنر ورقة وقال:

- هذه خريطة هبا عالمات لرُتشد أى سفينة يف البحر من هنا وحتى هناك. 

ِچيوكو:

- سأحتفظ هبا.

ابتسم آلنر فقال ِچيوكو:

- هذا كل يشء إًذا .. كنت أمتىن أن تبقى يا ُبىن .. 

سأنتظر عودتك .. رمبا يسمح ما بقى من العمر بلقاٍء أخر ..

ثم احتضنه بقوٍة ُمودًعا ..

  



194

حني استيقظ لُوناچا يف الصباح وجد لِوينڤا جتلس أمامه وحتدق به يف صمٍت 

ففزع وقال:

- لِوينڤا ماذا تفعلني؟

قالت:

- هل أنت حًقا هنا؟

ابتسم وهنض من فراشه ولوح بذراعيه وهو يقول:

- اعتقد أنين هنا.

مل تبتسم بل ظلت عىل نفس حالتها وهى تقول:

- ملاذا؟

مل يفهم سؤاهلا فقال:

- ملاذا ماذا؟

قالت:

- ملاذا ُعدت؟

قال:

- لقد ُعدت من أجلك.

رصخت:

- كاذب.

عقد حاجبيه يف قلق:

- كاذب؟

رصخت مرة أخرى:

- نعم كاذب، لقد أتيت حني مل يعد ممكًنا أن تبقى هناك.
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مل يرد عليها .. إهنا عىل حٍق .. 

هل كان سيعود حًقا لو مل تتأزم األمور هناك؟! .. 

عىل األغلب أنه مل يكن ليفعل ..

أمسك بيدها وقال:

- أنِت عىل حٍق ولكن ..

ونظر يف عينيها وهو يقول:

- أنت ال ُتدركني كم كنت أتعذب هناك بدونك.

دمعت عينيها وقالت:

- وماذا تظن كيف كانت حالتي؟ .. بخري ؟ .. سعيدة؟

احتضنها يف صمت وهى تكمل:

- لقد تعذبت، انتظرُتَك طوياًل دون أن أفقد األمل، لكنين عانيت وبكيت 

وتأملت، ويف النهاية فقدت األمل حًقا.

ربت عىل رأسها فأكملت:

- لقد أيقنت أنك هجرتين وأنك لن تعود أبًدا .. لقد أصابين اليأس من عودتك.

أمسك بوجهها بني يديه وقال:

- هل ُتصدقني أنين مل أكن أفكر إال فيِك؟ 

مل جُتبه واهنمرت دموعها فأكمل:

- لقد حدثت نفيس كثرًيا باهلروب مرة أخرى .. بالعودة إليك يا حبيبتي ..

لكين كنت أمنع نفيس يف اللحظة األخرية خوًفا عليِك.

تساءلت عيناها فأكمل:

- كنت أخىش أن يتبعين أحد ويكون هذا سبًبا يف إحلاق الضر بِك
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لقد حدثت أمور ُمروعة يا حبيبتي، أشياء قمت هبا ال ميكن حتملها ..

وحني اقرتب مين املوت كان أول ما فكرت فيه هو أنِت ..

ماذا تفعلني اآلن؟ .. وكيف ستصمدين بدوين؟ ..

حينها فكرت يف اهلروب  .. فقط من أجلك .. من أجل أن أعود لِك ..

وأحتضنك هكذا ..

وضمها إىل حضنه وقال:

- من أجل أن أقول لِك .. أنين أُحبِك .. 

وأنين ال أُريد شيًئا غريِك من هذا العامل ..

قالت من بني دموعها:

- وأنا أيًضا أُحبك أهيا األمحق. 

ثم رضبت ظهره بقبضة يدها فقال:

- لقد عدُت يا حبيبتي .. ال خوف وال يأس بعد اليوم ..

وبقيا عىل حاهلام هذا طوياًل ..

هل من املمكن أن يبقيا أطول؟! ..

رمبا .. 
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كان آلنر يف طريقه إليهم حني جاءه صوت ِلينوكسا:

- حًقا؟ .. كنت تنوي الرحيل دون مقابلتي؟

التفت ليجدها عاقدة ساعدهيا يف غضب فقال:

- مل أكن أُريد أن أودعك. 

لوحت بقبضتها:

- ليس هذا من حقك.

ثم بدأت عينيها تدمع وصوهتا يضعف وهى تقول:

- كان من املمكن أن تصافحين عىل األقل.

سار إليها واحتضنها قائاًل:

- هلذا السبب مل أكن أُريد أن أفعل .. مل أكن أرغب يف رؤيتك حزينة.

قالت وهى تبيك:

- انا لست حزينة .. لست حزينة عىل اإلطالق.

تركها وابتسم وهو يقول:

- لقد عشتي ما يكفي من احلزن .. 

ال تدِع احلزن يدخل قلبك مرة أخرى .. 

ال تسمحي هلذا العامل أن ُيغلق قلبك من جديد.

مسحت دموعها وهى تقول:

- سأفعل لو .. 

وسكتت وهى تنظر بعيًدا :

- لو بقيت هنا.

قال:
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- ستفعلني إن بقيت أو رحلت .. 

ال ترهين سعادتك بشخٍص أخر .. مهام كان مقدار ُحبك له

إن حياتنا قصرية للغاية .. ال ميكن أن نضيعها يف احلزن. 

قالت:

- سرتحل إًذا؟

قال:

- جيب أن أفعل. 

قالت:

- ملاذا؟

قال:

- ألن اجلميع ينتظرين .. ألنين جيب أن أُساعدهم وأمحيهم.

قالت:

- ميكنك أن تدعوهم إىل هنا .. وهنا ستساعدهم وستحميهم.

قال:

- لو بقيت هنا، سُيعرِض هذا حياتك أنت ووالدِك واجلميع للخطر ..

 وأنا ال أُريد أن أكون سبًبا حلُزنك ..

كيف أخربك أال حتزين ثم أكون أنا سبًبا حلزنك؟

قالت:

- إًذا سأرحل معك.

سكت لثواٍن فهو مل يتوقع مثل ذلك الرد ثم قال:

- إنين أود هذا حًقا. 
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ابتسمت وقالت:

- حسًنا سرنحل سوًيا.

أمسك بكتفيها وقال:

- أوُد ذلك ولكن ال ميكنك أن ترحيل عن هنا.

قالت:

- ملاذا؟

قال:

- ألن أبيِك سيعتمد عليِك قريًبا .. وأنِت ال مُيكنك أن ختذليه. 

نظرت له بحزٍن فقال:

- سأخربك باحلقيقة .. بقاؤك هنا سيكون أكرب مساعدة يل وللملكة كلها .. 

أنا عىل يقني أنك سُتغريين مستقبل اململكة.

قالت:

- أنا؟ 

قال:

- نعم، أنِت ستكونني سيدة ِإيلداس يف املستقبل .. 

حينها ستساعدين امللك عىل العودة .. وستساعديين أيًضا.

مل تعلق وهى تفكر فيام يقول فأكمل:

- وعليِك أن تكوين خمتلفة عن والدك .. 

جيب أن يكون للمدينة جيشها الذي يميها .. هل تفهمني؟

قالت:

- نعم.
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هنض وقال:

- اآلن جيب أن أرحل .. ال تنِس ما حتدثنا عنه، وال خُتربي أحًدا به.

قالت بحزٍن:

- هل ستعود؟

ابتسم:

- أعدِك أنين سأعود .. لقد وعدتك من قبل وعدت أليس كذلك؟

مل جتبه فقال:

- سأعود اطمئين.

لوحت  بقبضتها وهى تقول:

- جيب أن تفعل ألنك إن مل تفعل فسوف أيت إليك ألعاقبك.

ضحك وقال:

- لن أجرؤ عىل إغضابك أبًدا. 

ابتسمت وهى تقول:

- هذا من األفضل لك.

ابتسم وقال:

- سأرسل لِك رسائل .. وسأنتظر ردودك عليها. 

قالت:

- سأفعل.

انرصف فتابعته وهو يبتعد يف صمت .. ثم انرصفت وهى تقول يف نفسها .. 

إن مل يُعد كام وعدين سأذهب إليه .. نعم سأفعلها ..
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صعد اجلميع عىل منت السفينة فبدأ طاقمها بالتحرك هبا ..

بقى آلنر مع الطاقم لتوجيههم خالل الرحلة ..

جلس   شارًدا طوال الوقت ومل يتحدث أبًدا ..

مل يكن قد تقبل ما حدث بعد وحني حاول ِدرونر أن ُيادثه قال له آلنر:

- أعطه وقته .. أعطه وقًتا للحزن.

أما لُوناچا فكان جيلس دوًما مع أمه ولِوينڤا التي حزنت كثرًيا حني حىك هلا 

لُوناچا عن كل ماحدث يف رحلته ..

مل تكن رحلتهم تلك بنفس صعوبة رحلة آلنر يف البداية ألن ِچيوكو كان قد 

أعد لكل يشء فعاًل ..

وقادهم آلنر إىل رايتوريا ...

 وقبل أن يصلوا إىل ِمرياَنا أوقف السفينة يف البحر .. 

ثم انتظر حتى هبط الليل وذهب إىل املدينة وعاد بقارٍب صغري ركبه اجلميع 

وترك آلنر مع قائد الطاقم رسالة إىل ِچيوكو وأخرى إىل ِلينوكسا ..

ثم أعطاه خريطة فيها عالمات ُترشده يف طريق العودة .. 

ثم قاد القارب إىل املدينة ُمتخفًيا يف ظالل الليل .. 

وحني وصل إىل الشاطئ ترك القارب ثم قادهم يف طرقات املدينة حتى وصل 

إىل منزل املُعلم راڤيو فطرق الباب ..

وانتظر قلياًل حتى فتح له الباب وحني رأه احتضنه وقال:

- لقد تأخرت أهيا الفتى .. أين كنت؟

قال آلنر:

- سأخربك فيام بعد يا سيدي. 
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ثم أشار هلم بالدخول فدخلوا ..

وحني كشفوا عن وجوههم عقد راڤيو حاجبيه يف توتر لكنه أخفى ذلك 

وجلب هلم الطعام والرشاب ثم حتدث مع آلنر جانًبا وقال:

- من هؤالء؟

آلنر:
- هذه قصة طويلة سأخربك هبا فيام بعد.

راڤيو غاضًبا:

- لقد أخربتك أال تنحرف عن مسارك .. 

لقد أخربتك أن ما وراء البحر يبقى وراء البحر ..

آلنر:
- لقد كان األمر خارًجا عن إراديت.

راڤيو غاضًبا:

- ال، لقد انحرفت عن املسار وهذا أمر ال ُيغتفر.

آلنر:
- أرجوك يا ُمعلمي، أنا مستعُد ألى عقاٍب منك ..  لكن ساعدهم اآلن.

راڤيو:

- أنت ال تفهم يا ُبىن. 

آلنر:
- أعدك أهنم لن يستمروا هنا إال أليام معدودة.

نظر إليه راڤيو طوياًل ثم قال:

- لقد خيبت أميل يا ُبىن .. خيبت أميل.
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آلنر:
- ساحمين، مل يكن بإمكاين أن أتركهم .. لو أردت رحيلنا سرنحل

هز راڤيو رأسه وقال:

- ال فائدة من رحيلكم اآلن ..

لقد انحرفت عن مسارك بالفعل ومل يعد من املمكن تغيري هذا .. 

ميكنهم أ ن يبقوا. 

ابتسم آلنر:

- أشكرك كثرًيا .. لن نبقى طوياًل.

وتركه وعاد إليهم .. 

بينام جلس راڤيو مهموًما وهو يتذكر كل تلك السنوات التي مرت ..

لقد تغري كل يشء ..

بال رجعة ..

  





الُمفتاح السادس

أحياًنا يكون عليك أن تنسحب ..                           

لتعود أقوى

,,
,,
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الِسّن: أربع وعشرون سنة وستة أشهر

وهوى احلارس بسيفه نحوها .. 

نحو آڤِريا ..

أغلقت عينيها يف يأٍس وهى حُتاول أال تتخيل حلظة وصول السيف لعنِقها ..

كان شعوًرا قامتًا جعلها تفقد الوعى عىل الفور ..

لكن السيف توقف يف طريقه وارتفعت رصخات األمل من احلارس وهو 

ميسك بيده التي سقط السيف منها بعد أن أصاهبا ُلوِسينو بخنجره قبل أن 

يستل سيفه ويلقيه إىل  آلنر ويستل خنجًرا أخر ويضعه عىل عنق ِإيروم .. 

بينام قطع آلنر قيده ثم وجه السيف إىل احلارس املُمسك بيده ..

حدث كل هذا يف حلظة واحدة قبل أن يتمكن أحد من استيعاب ما يدث .. 

ورسعان ما استل آلُدو وأرِبن سيفيهام وِإيروم يقول:

- هل تظنان أنكام سُتفلتان هبذا؟

ثم رصخ بقوة:

- أهيا احلراس ..

جذبه ُلوِسينو للخلف بعنٍف وخنجره مازال عىل عنقه وقال:

- جيب أن تتعلم الصمت أهيا الوغد.

ثم سار به حتى توقف بجوار آلنر ..

اندفع احلراس اليل الداخل برسعة واستلوا سيوفهم ووقفوا يراقبون ما يدث 

يف حرية.

رصخ فيهم آلُدو:

- توقفوا .. القائد ِإيروم قد يتأذى.
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رصخ ِإيروم:

- ال اقتلوين أيًضا إن لزم األمر .. وال ترتكوا اخلونة يفلتون بفعلتهم.

حترك احلراس نحوهم بحذر لكن فجأة حتطمت كل النوافذ واندفع للداخل 

أكرث من عرشين فرًدا ُملثاًم ويف ثواٍن أحاطوا باحلراس وهم يوجهون 

خناجرهم إليهم.

- ال أعتقد أن هذا سيحدث يا ِإيروم. 

التفت اجلميع إىل مصدر الصوت ليجدوا شخًصا يدلف من الباب خلف 

احلراس يف هدوء وهو عاقد يديه خلف ظهره .. كان أكرث ما مييزه هو عينه 

اليرسى املطموسة .. وحني رأه ِإيروم اتسعت عيناه وقال:

- أنت؟ .. كيف؟

ابتسم الرجل وقال:

- أهذه أول مرة ترى فيها رجاًل يعود من املوت؟

ِإيروم:
- مستحيل .. لقد ُقتلت منذ سنواٍت يا ِسيجلر .. البد أن هذه خدعة أخرى.

اقرتب منه ِسيجلر هبدوء وهو يقول:

- هل جيب أن أقطع لسانك ىك تتيقن من وجودي ..  إنين حًقا أود هذا .. 

ولكن لألسف لقد أخربين أبليمور أال أقتلك.

ِإيروم:
- لو كنَت أنَت حًقا ِسيجلر، إًذا جيب أن تنتقم ملوت أبليمور ، اقتل اخلائن. 

وأشار بعينيه إىل آلنر فاقرتب منه ِسيجلر هبدوء وقال:

- إًذا هو أنت .. سنتحدث كثرًيا أهيا الفتى .. بعد أن نرحل من هنا.
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ِإيروم:
- ال .. لن ترحلوا من هنا.

أشار ِسيجلر بسبابته ُمهِدًدا وقال:

- ما مينعين حًقا من قتلك هو أبليمور .. لكن إن حتدثت مرة أخرى سيكون 

هذا ُمربًرا كافًيا يل لقتلك.

ثم أشار لرجاله باالنرصاف ببطء وقال:

- ال أود أن أريق الدماء هنا لكن إن أردتم هذا فأنا ال أمانع.

آلُدو:
- هل تظنون أنكم ستهربون بخيانتكم؟

ِسيجلر:
- أنا ال أعرفك  .. لكن ميكنك أن تسأل ِإيروم إذا كنت أمزح بشأن قتلكم؟

أشار آلُدو للحراس بالتنحي جانًبا وهو يقول:

- سأستعيدكم ... أقسم أين لن أدعكم تفلتون أهيا اخلونة.

حترك ِسيجلر ومن خلفه رجاله بينام محل آلنر آڤِريا وتبعهم بينام سار ُلوِسينو 

خلفه وهو مازال ُموجًها خنجره نحو اجلميع. 

وخرجوا مجيًعا من الغرفة ثم سلكوا عدة ممرات كانت خالية من احلراس 

قبل أن خيرجوا خارج قرص ِليبار ليجدو الُجو بانتظارهم ..

ثم قادهم يف شوارع ِليبار ..

إىل مكاٍن أمن ..

لقد نجوا من املوت ..
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بعد رحيلهم خرج ِإيروم وهو يرصخ :

- أهيا احلراس .. أهيا األغبياء.

لكن مل جيبه أحد ..

كانت كل املمرات خالية فاندفع يف غضب يبحث عن احلراس حتى وجدهم 

مجيًعا فاقدي الوعى يف إحدى الغرف ..

فرصخ يف غضب:

- أهيا األوغاد.

ثم التفت إىل آلُدو:

- لقد خططوا لكل يشء جيًدا .

آلُدو:
-كيف؟ .. كيف فعلوا كل هذا دون أن نشعر هبم؟

البد أن هناك من ساعدهم. 

ِإيروم:
- من املؤكد أهنا أخته. 

نظر إليه آلُدو غاضًبا وقال:

- لقد أخربتك من قبل أن نايرا زوجتي ولن أسمح ألحد مبساسها .. حتى أنت.

ِإيروم:
- هل ستضحي باملقاومة من أجل زوجتك؟

آلُدو:
- نايرا مل تقم بخيانتي .. هى لن تفعل هذا حتى لو كان من أجل أخيها.

ِإيروم:
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- فليكن يا آلُدو .. كام ترى.

ثم التفت إىل أحد احلراس الباقني معه وقال:

- احرص عىل عودة هؤالء األوغاد لوعيهم فوًرا لىك نعرف كيف حدث هذا ..

وانرش يف كل اململكة أن قاتل القائد أبليمور قد هرب .. 

ضع جائزة ضخمة عىل رأسه .. وأنه مطلوب حًيا أو ميًتا .. 

ثم سار فاستوقفه آلُدو:

- من يكون ِسيجلر هذا؟

توقف ِإيروم والتفت إليه:

- سأخربك فيام بعد .. جيب أن نستعيد زمام األمور أواًل.

وانرصف وهو يلعن اجلميع ..

آلنر .. أبليمور .. وِسيجلر
هذا الوغد الذي عاد من املوت ..
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الِسّن: أربع وعشرون سنة

كان ُلوِسينو يسري يف ساحة قرص ِليبار حني اقرتب منه طفٍل صغري وقال:

- سيدي. 

توقف ُلوِسينو وقال:

- ماذا ُتريد؟

أخرج ورقة وناوهلا إياها فسأله:

- ما هذه الورقة؟

الطفل:

- رسالة. 

ُلوِسينو:
- رسالة ِمن َمن؟

الطفل:

- القائد آلنر.

اتسعت عينا ُلوِسينو يف دهشٍة وهو ُيكرر:

- القائد آلنر؟

ثم فتح الورقة ُمرِسًعا وبدأ يقرأ ما فيها ..

- ُلوِسينو .. أمتىن أن ُتساحمين عىل الطريقة التي عاملتك هبا يف آخر مرة ..

لكن كان هناك من يراقبنا حينها .. دامئًا ما يدث هذا ..

أود إخبارك أنك أفضل من ختطى اختباري منذ سنواٍت .. 

لكن مل يكن من املمكن أن أخربك هبذا .. رمبا ألين أردتك أن تقوم بدوٍر لن 

يتمكن أحد من القيام به غريك .. 



213

استغل موقعك اجلديد يا ُلوِسينو وحاول أن تتقدم فيه قدر استطاعتك .. 

إين أعرف كل أخبارك دامئًا .. ال تقلق أنت أحد أبناء املقاومة اآلن .. 

سنحميك مهام كلفنا ذلك .. وحني تكون بحاجتنا ستجدنا دامئًا ..

ال تكتب إىّلْ أبًدا .. سأرسل إليك رسالة حني يكون هناك حاجة لذلك ..

رمبا لن أمتكن من إرسال رسالة أخرى لك  .. لذا أنا أترك لك احلكم .. 

افعل ما تراه مناسًبا يف التوقيت الذي تراه مناسًبا  .. 

رمبا تكون تلك الرسالة فًخا لك ورمبا ال .. 

هل متتلك الرسعة لتقرير ما إن كانت فًخا أم ال؟! .. 

حني ينتهى كل ذلك .. ستعود ملكانك بجانبنا يا ُلوِسينو ..

حتى ذلك احلني .. لكل شخص مهمة جيب تنفيذها يف الوقت املناسب ..

بعد أن انتهى من قراءة الرسالة أعادها للطفل وقال له:

- توقف عن اللهو أهيا الطفل .. ال ُتفكر مرة أخرى يف تزييف رسالة أحد .. 

جيب أن ُتفكر وخُتطط ليك تكون أنَت .. وليس شخًصا أخر.

ابتسم له الطفل ثم بدأ جيري ويلهو يف أرجاء الساحة  ..

وعاود ُلوِسينو سريه وهو يفكر .. 

هل كان هذا حقيقًيا ..  هل اعرتف به القائد آلنر حًقا؟

ستظهر حقيقة كل يشء .. سينتظر 

فقط سينتظر ..
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الِسّن: أربع وعشرون سنة وستة أشهر

مل مير عىل مقتل أبليمور إال ساعاٍت حني كانت ِڤرييام جتلس بجوار نايرا يف 

صمت وهى حتاول استيعاب ما حدث .. 

وكانت نايرا حتاول مواساهتا لكن بال جدوى ..

فرتكتها وجلست بالقرب منها تراقبها .. 

وطُِرَق الباب ثالث طرقات ففتحته نايرا لكنها مل جتد أحًدا .. نظرت مييًنا 

ويساًرا فلم جتد أحًدا .. مَهت بإغالق الباب لكن وقع نظرها عىل رسالة عىل 

األرض فالتقطتها وأغلقت الباب.

كان مكتوًبا عليها .. ِڤرييام

نايرا :
- ِڤرييام .. هذه الرسالة لِك.

رفعت ِڤرييام رأسها ببطء وقالت:

- رسالة؟

ناولتها نايرا الرسالة وقالت:

- نعم، مكتوب عليها اسمك.

نظرت ِڤرييام إىل الرسالة وهنضت من مقعدها عىل الفور.

هذا هو ختم والدها .. وخط يده بالطبع ..

فتحت الرسالة مرِسعة وبدأت تقرأها ..

- فرييا م .. 

حبيبتي .. الريب أنك حزينة اآلن .. 

ألن وصول الرسالة إليِك معناه أين قد توفيت بالفعل ..
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لن أطلب منك أال تشعري باحلزن يا بنيتي .. ألنك مؤكًدا لن تستجيبي ..

لكن عىل األقل أُريد منك أن تؤجيل هذا احلزن قلياًل ألنك رمبا تنقذين حياة 

الكثري .. رمبا ُتنقذين املُقاومة يأكملها ..

أود منك أن تذهبي إىل غرفتي اآلن .. 

ستجدين رسالة يف املكان الرسي الذي ال يعرفه سوانا .. 

خذي تلك الرسالة وال تفتحيها .. اذهبي هبا إىل ِسيجلر ..  

ستجدين ورقة صغرية ُمدون فيها مكانه .. 

أرسعي يا بنيتي .. ال وقت اآلن للحزن ..

ستصلك رسالة أخرى يف الوقت املناسب ..

أعتذر يا بنيتي .. عن كل يشء فعلته مل ترغبي أن أفعله .. 

وعىل تريك لِك اآلن ..

أعتذر حًقا ..

لكن هذا هو واجبي يا بنيتي .. 

أحبِك .. وسأحبِك دامئًا ..

انتهت ِڤرييام من قراءة الرسالة وبدأت دموعها تنهمر مرة أخرى فقالت 

نايرا يف قلٍق:
- ِڤرييام .. ما الذي قرأتيه يف الرسالة؟

واحتضنتها وهى تربت عىل رأسها فقالت ِڤرييام:

- جيب أن أُغادر اآلن.

ابتعدت عنها نايرا وهى تقول:

- ماذا؟ .. ُتغادرين؟
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مسحت ِڤرييام دموعها وهى تقول:

- نعم، سأُغادر.

نايرا:
- إىل أين؟

هنضت ِڤرييام وقالت وهى تتجه إىل الباب:

- سأخربك الحًقا. 

حاولت نايرا منعها وهى تقول:

- لكن حالتك ال تسمح بذلك. 

ِڤرييام:

- ال تقلقي .. أنا بخري .. لكن هناك ما جيب عىل أن أقوم به.

مل تستطع نايرا منعها ففتحت الباب وخرجت.

كانت ُتفكر وهى تسري يف والدها ..

ما الذي يعنيه بكل هذا؟ ..

هل كان يعرف أنه سيتم قتله هكذا؟

لو كان يعرف ملاذا مل يتخذ من التدابري ما مينع ذلك؟ ..

ملاذا يرتكها يف هذا التوقيت؟ ..

كانت حتتاجه كثرًيا .. 

ملاذا؟ ..
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قبل عرش سنوات ..

كانت املقاومة تدافع باستامتة ضد حماولة اقتحام إحدى املدن  ..

واجتمع قادة املقاومة لبحث األمور ..

أبليمور:
- األمور ال ُتبرش بخري .. أصدر األمر لكل القوات بالرتاجع قلياًل حلني دراسة 

املعركة جيًدا. 

ِإيروم:
- سأفعل ولكن ماذا سيحدث بعد هذا؟

أبليمور:
- رمبا نفكر يف االنسحاب.

ِسيجلر:
- هل ُجننت يا أبليمور؟ .. كيف ننسحب اآلن؟ .. سنقاتل حتى آخر فرد.

أبليمور:
- األمر ال يتعلق بالشجاعة .. لقد فقد اجلميع روح القتال بالفعل ..

نحن نفقد املدن واحدة تلو األخرى .. أستطيع أن أرى اليأس يف أعني اجلميع.

ِسيجلر:
- لكن هذا ال يعين أن ننسحب. 

أبليمور:
- نحن ننسحب لىك نتمكن من العودة .. لىك نضمن استمرار املقاومة.

ِسيجلر:
- لو كان هذا قرارك .. فاسمح يل أن أبقى.



218

أبليمور:
- ال، لن أسمح لك .. أنت أقوى قائد هنا .. ال ميكن أن أُضحى بك.

هنض ِسيجلر وقال:

- ساحمين يا أبليمور .. مل نتفق يف كثري من األمور لكين احرتمتك دامئًا

امنحين فرصة املوت يف سبيل يشء اؤمن به بداًل من املوت يف األرس.

أبليمور:
- هل ُتعلن عصيانك يل؟

ِسيجلر:
- رمبا تعترب األمر كذلك .. لكين فقط اختار مكان مويت ووقته.

ثم غادر وأبليمور يتابعه يف صمت ..

ِإيروم:
- هل سترتكه يغادر بتلك البساطة؟

أبليمور:
- ال أحد يستطيع أن مينعه من فعل ما ُيريد .. أنت تعرفه جيًدا

ِإيروم:
- يا لألسف

أبليمور:
- اذهب اآلن وأخرب اجلميع مبا اتفقنا عليه ..

انرصف ِإيروم وبقى أبليمور وحده يفكر ..

هل كان قراره صائًبا .. هل متسكه بحياته قد يفيد املقاومة يوًما ما؟ ..

رمبا ..
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انسحبت قوات املقاومة بأكملها من املدينة ومل يتبَق سوى فرقة صغرية 

بقيادة ِسيجلر قرروا القتال حتى املوت ..

مل يلحق بقوات املقاومة منهم إال فرد واحد تعددت جروحه لكنه استطاع 

اللحاق هبم وأخربهم بحزٍن أن اجلميع قد قاتلوا برشٍف حتى النهاية وأن 

بطولتهم تلك ستبقى حمفورة يف أذهان اجلميع لألبد ..

سأله ِإيروم:

- والقائد ِسيجلر يا بىن؟

أجابه وهو يرفع رأسه احرتاًما:

- لقد بقى وحده يف النهاية يقاتل ليمنحين الوقت للهروب .. 

ونكس رأسه وهو يقول:

- لكين استطعت رؤيته يتلقى طعنة ويسقط عىل إثرها رصيًعا ..

ِإيروم:
- كم هذا مؤسف حًقا أن نفقد رجاًل مثله يف هذا التوقيت .. 

مل أكن أُحبه كثرًيا لكن ال ميكن إنكار قدره ..

ثم أكمل اجلميع سريهم يف صمت ..
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الِسّن: أربع وعشرون سنة وستة أشهر

توجهت ِڤرييام إىل منزل ِسيجلر وطرقت الباب ..

انتظرت قلياًل حتى فتح هلا الباب فقالت له:

- هل أنت القائد ِسيجلر؟

نظر مييًنا ويساًرا وقال:

- من أنِت؟

قالت:

- ِڤرييام .. ابنة القائد أبليمور وهذه رسالة منه إليك.

ظهرت الدهشة يف عينيه وقال هلا:

- ادخيل. 

دخلت فأغلق الباب خلفها وقال:

- هل ما يتم تداوله من األخبار صحيح؟

قالت دون ان تنظر إليه:

- نعم، لقد ُقِتل والدي.

بدا التأثر عليه وهو يتناول الرسالة منها ويفتحها ويقرأ ما فيها ..

- ِسيجلر .. صديقي العزيز
إذا كنَت تقرأ تلك الرسالة فهذا يعين أين قد ُتوفيت، وعىل األغلب قد ُقتلت ..

نعم، ال تتعجب ..

كان هذا ُمتوقًعا منذ زمٍن بعيد لكنه تأجل .. رمبا حلكمة ال أعرفها ..

حني تصلك رسالتي فهذا يعين أنك ستعود للظهور يا صديقي .. 

كأمٍل جديد للمقاومة ..
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هل تتذكر حني عدَت منذ سنوات .. لقد ظننتك شبًحا عاد إلينا من املوت .. 

حينها أخربتك أنه من األفضل أال تظهر .. وأن ُتراقب كل ما يدث من بعيد

لقد تغريت األمور كثرًيا يا صديقي واستعادت املقاومة رايتوريا ..

كنُت أمتىن أن حتتفل معنا .. لكين فضلت أن تبقى خمتفًيا لسبب أهم ..

إن دورك يبدأ اآلن يف محاية املقاومة .. ومحاية انتصارنا ..

أنا حًقا ال أُدرك ما يدث لذا ال ميكنين أن أُخربك كيف ستترصف ..

لكين أترك األمر لقرارك أنت ..

وأيًضا ميكنك أن تثق بآلنر .. اذهب إليه إن كنت تستطيع .. 

فإن تعذر هذا فرمبا خُتربك ِڤرييام مبا جيب فعله ..

ِإيروم .. ال تقتله يا صديقي .. ال تترسع يف ذلك ..
هناك الكثري من األمور التي ال نفهمها .. 

رمبا آلنر يستطيع كشف ما يدث .. استعن به .. 

لكن ال تقتل ِإيروم يا ِسيجلر .. ال تقتل أى شخٍص حتى تفهم ..

يف النهاية .. 

األمر اآلن بني يديك يا صديقي .. ال وقت للراحة .. 

رمبا ليس مكتوًبا لنا أن نرتاح أبًدا حتى بعد املوت .. 

انتهى ِسيجلر من قراءة الرسالة ونظر إىل ِڤرييام وقال:

- لقد تعقدت األمور حًقا ..  هو يقول أنين جيب أن أثق بآلنر، 

ويف ذات الوقت أال أقتل ِإيروم .. ما الذي جيب فعله يف هذه احلالة؟

مل جتبه ِڤرييام وهى تتطلع إليه يف صمٍت فقال:

- أنت تشبهينه حًقا. 
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وبدأت الدموع تتجمع يف عينيه وهو يقول:

- نعم، حني أُدقق النظر إليِك اآلن أستطيع رؤيته ..

كان قلبه هذا سبًبا لكل مشاكله .. كنت أختلف معه يف صربه ..

رمبا يكون حمًقا يف النهاية .. 

وهنض وأمسك كتفيها وقال:

- لقد أخربين أن اسألك عام جيب فعله؟ .. أخربيين .. ماذا أفعل؟

مل تتوقع مثل هذا السؤال ففكرت قلياًل:

- لقد كنُت أثق أن آلنر مل يقم بذلك. 

ِسيجلر:
- ال ميكن أن نثق بأى يشء أو أى شخص.

ِڤرييام:

- لكنه أخربك هبذا يف الرسالة. 

ِسيجلر:
- أنا ال أثق أيًضا يف الرسالة رمبا تم تزييفها.

ِڤرييام:

- لكين ال ميكن أن أُخطئ يف متييز خط أيب وكلامته واملكان الذي كانت فيه 

الرسالة مل يعرفه غريي.

ِسيجلر:
- رمبا يكون قد أخرب شخًصا أخر .. ورمبا يكون تم اجباره عىل كتابة تلك 

الرسائل .. نحن لن نثق بأحٍد يا بنيتي ..
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مل جتبه وهى تفكر يف كل االحتامالت هل من املمكن أن يكون آلنر قد فعل 

ذلك حًقا ؟ ..

قاطع تفكريها وهو يقول:

- ماذا سنفعل يا بنيتي؟

قالت:

- سننقذ آلنر. 

نظر إليها ُمطواًل وقال:

- فليكن .. سنفعل ولكن هذا ال يعين أنين أثق به .. سنتأكد من كل يشء أواًل. 

اومأت برأسها موافقة فقال:

- اآلن .. كيف سننقذه؟

قالت:

- لدى فكرة .. سأذهب للتأكد منها ثم سأعود.

وانرصفت وتركته وهو ُيدق يف الرسالة يف رشود ..

أى مسئولية ألقيت عىل كاهيل يا أبليمور ؟! ..
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توجهت ِڤرييام إىل مارچني وأخربهتا بكل ما حدث ثم قالت:

- أنا ال أُصدق أن آلنر ميكن أن يقوم هبذا األمر.

مارچني:

- أنا أيًضا .. جيب علينا أن نقوم بيشء.

ِڤرييام:

- هل ميكن أن نجد طريقة جلعل القائد ِسيجلر يدخل إىل القرص؟

مارچني:

- دعيين أفكر قلياًل .. والدك ال ُيريد أن تراق الدماء .. 

ال ُيريد ألبناء املقاومة أ ن ُيقاتلوا بعضهم البعض. 

ِڤرييام:

- هذا صحيح.

مارچني:

- أنا بإمكاين أن أُساعد يف تسلل القائد ِسيجلر وقليل من األفراد معه ..

 ولكن ستبقى مشكلة حراس القرص.

فكرت ِڤرييام ثم قالت:

- ما هو موعد تناوهلم للطعام؟

مارچني:

- هل تقصدين أن ..

قاطعتها ِڤرييام:

- نعم سنضع هلم خُمدًرا .. وهكذا سنتجنب وجودهم متاًما. 

مارچني:
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- وهبذا نُحقق ما يريده والدك وننقذ آلنر.

ِڤرييام:

- بالضبط .. لكن لو حدث أى خطأ فلن نتمكن من فعل أى يشء.

مارچني:

- األمر خطري للغاية لكين سأحرص عىل تنفيذ كل يشء يف وقته .. 

نحن ال نحتمل خسارة أخرى و ..

وقطعت كالمها وهى تتنهد يف حزٍن فسألتها ِڤرييام:

- ماذا؟

مارچني:

- أال ُتعد تلَك خيانة أليب؟

ِڤرييام:

- ال، نحن نحافظ عىل اجلميع .. حتى نفهم ما كان ُيريده أيب .. 

نحن ننقذ املقاومة وهذا هو األهم.

مارچني"

- نعم، أنِت عىل حق.

ِڤرييام:

- سأذهب اآلن ألُخرب القائد ِسيجلر.

وانرصفت وهى تشعر بقلٍق شديد ..

هل ستؤدي مارچني دورها يف اخلطة حًقا؟! ..

أم سيضُعف قلبها؟! ..
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حني وصلوا مجيًعا إىل مكاٍن رسي قادهم إليه الُجو وضع آلنر جسد آڤِريا

يف رفٍق وظل يتأملها فرتة وهو ميسح جبهتها بيده.

ِسيجلر:
- ميكننا التحدث اآلن.

الُجو:
- رمبا ندعهام يسرتيان اآلن يا سيدي.

ِسيجلر:
- أنت ال تفهم يا فتى .. لكنين من ُيقرر ماذا يدث هنا؟

تقدم الُجو بحدة نحوه لكن آلنر أشار إليه وقال:

- ما الذي ُتريد التحدث عنه يا سيدي؟

توقف الُجو وِسيجلر ينظر إليه بحدة وهو يقول:

- عن كل يشء.

آلنر:
- ما الذي تعرفه؟

ِسيجلر:
- كنت أتابع كل يشء .. أبليمور أخربين بكل يشء قبل مقتله ..

الذي رمبا تكون أنت امُلتسبب به.

الُجو:
- عليك أن ختتار كلامتك جيًدا .. آلنر ال ميكن أن يفعل هذا.

ِسيجلر:
- ملاذا؟ .. اجلميع يقولون أنه فعلها.
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آلنر:
- هل قاهلا القائد أبليمور؟

هُبَِت ِسيجلر فلم جُيب فأكمل آلنر:

- إىل أى مدى كان خُيربك القائد أبليمور بكل يشء؟

ِسيجلر:
- ما الذي تقصده يا فتى .. لقد كنا أصدقاء لسنواٍت طويلة ..

لكنه فضل أن أبقى خُمتفًيا يف الفرتة املاضية لكنه كان يرسل لُيخربين بكل 

تقدم حترزه املقاومة .. كنت قريًبا منكم دامئًا .. أراقب كل يشء. 

آلنر:
- وماذا عرفت بعد مراقبتي؟

ِسيجلر:
- مل أعرف .. مل أتيقن وهذا ما ُيقلقين.

آلنر:
- أمل خُيربك القائد أبليمور عن حمادثتنا عن خيانة القائد ِإيروم؟

ِسيجلر:
- ال، لكنه أخربين يف رسالته أال أقتل ِإيروم .. وهذا مؤرش عىل أنه مل يكن 

اخلائن كام تدعي أنت.

آلنر:
- ماذا أخربك أيًضا؟

ِسيجلر:
- أن أثق بك.
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نظر له آلنر ُمطواًل دون أن جييب ..

هو مازال يثق به إًذا .. لقد كان قائًدا عظياًم حًقا ..

- هناك الكثري من األمور التي ال نفهمها يا سيدي. 

وأنا ال أستطيع أن أرشح كل يشء ألين أيًضا مازلت ال أفهم بعض األشياء.

ِسيجلر:
- يف هذه احلالة ستبقى مشكوًكا يف أمرك بالنسبة يل ..

حتى لو أخربين أبليمور يف رسالة أنه يثق بك .. أبليمور كانت مشكلته دوًما يف 

تساحمه مع اجلميع حتى ِإيروم .. ال تظن أين أُحب ِإيروم .. ال 

آلنر:
- هلذا أخربك القائد أبليمور أال تقتله.

ِسيجلر:
- هل تقصد أنه رمبا ال يكون اخلائن؟

آلنر:
- أنا واثق مما أخربت به القائد أبليمور من قبل ..  وكنت أتعجب من صربه 

الطويل عليه .. من املؤكد أن هناك يشء ال نعلمه كان يعلمه هو ..

ِسيجلر:
- كيف سنكتشف هذا إًذا؟

آلنر:
- هناك العديد من األشخاص جيب أن أحتدث إليهم لنفهم، سأبدأ بآلُدو . 

الُجو:
- لو رأك آلُدو سيقتلك.
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آلنر:
- جيب أن نحاول.

ِسيجلر:
- هل تظن أنين سأسمح لك باملغادرة؟

آلنر:
- نعم، ستفعل .. ألنك ال ُتصدق حًقا أنين القاتل.

ِسيجلر:
- أنت ال تفهم .. ليس معىن أن أبليمور أخربين أن أثق بك وأن ِڤرييام اختارت 

انقاذك أنين أثق بك أيًضا.

آلنر:
- ِڤرييام؟

ِسيجلر:
- نعم، لقد كانت تلك خطتها .. 

أخربين أبليمور أن أذهب إليك فإن مل يكن هذا مُمكًنا استمع إىل ِڤرييام.

آلنر:
- لقد توقع كل يشء من البداية .. هذا يعين أنين جيب أن أنتظر رسالة منه .. 

رمبا ُتوضح الكثري من األشياء لنا.

ِسيجلر:
- ماذا تقصد ؟

آلنر:
- كم رسالة ترك القائد أبليمور؟
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ِسيجلر:
- واحدة لِڤرييام وأُخرى يل.

آلنر:
- ما زالت هناك رسائل مل تظهر بعد.

ِسيجلر:
- رمبا .. ورمبا كانت تلك خدعة منك منذ البداية.

آلنر:
- أنت لن ُتصدقين عىل أى حال .. لكن يبقى السؤال ..

من الذي أوصل الرسالة إىل ِڤرييام؟

ِسيجلر:
- لقد وجدهتا عىل عتبة باهبا.

آلنر:
- هذا رس أخر علينا معرفته .. سأذهب اآلن للبدء يف كشف تلك األرسار.

ِسيجلر:
- لقد أخربتك أن مغادرتك مرفوضة.

حترك الُجو ووقف أمامه وقال:

- هل تظن أنك ُتسيطر هنا؟

أزاح آلنر الُجو جانًبا وقال:

- ال، إنه ال يفعل يا الُجو .. لكنه الرجل الذي أنقذنا .. 

وهذا ال ميكن نسيانه حتى لو كان ال يثق بنا. 

ثم نظر إىل ِسيجلر وقال:
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- سيدي .. أنت بالطبع ال تود أن هُتدر حماولة القائد أبليمور إلظهار احلقيقة .. 

كلنا نود أن نكشف ما حدث .. ثم إنين سأترك آڤِريا هنا حتت محايتك. 

ثم حترك آلنر نحو الباب فقال ِسيجلر:

- رمبا ترتكها وترحل.

آلنر:
- ال .. لن أفعل .. دامئًا أعود إليها .. ودامئًا أستعيدها .. 

حتى لو مرت سنوات عىل فقداهنا .. دامئًا أعود إليها.

وفتح الباب فقال له الُجو:

- سأيت معك.

آلنر:
- ال ستبقى حلاميتها يا الُجو.

ونظر إليه يف رجاٍء فاومأ له الُجو برأسه ُمطمئًنا ..

ثم أشار آلنر إىل ُلوِسينو ليتبعه فخرج خلفه فقال له آلنر:

- أنا فخور بك للغاية.

ُلوِسينو:
- حني جاءت رسالتك األوىل مل أصدق أهنا منك أنت .. 

هل فعاًل خيربين آلنر  أنين أفضل من اجتاز اختباره منذ سنوات؟ ..

مل أصدق ذلك بسهولة .. 

وحتى حني جاءتين مارچني لتخربين مبا جيب عىل فعله .. مل أكن واثًقا منها

رمبا يكون فًخا من والدها .. هلذا ترددت كثرًيا.

آلنر:
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- لقد رأيت الرتدد يف عينيك حينها. 

ُلوِسينو:
- ساحمين.

آلنر:
- لو كنت مكانك مل أكن ألترصف بشكل أفضل مما فعلت.

ُلوِسينو:
- لكن ترددي هذا كاد أن يكلفك حياهتا.

آلنر:
- لقد كنت واثًقا أنك ستفعلها. 

ُلوِسينو:
- من املؤكد أنك كنت متتلك خطة أخرى .. أليس كذلك؟

آلنر:
- رمبا

ُلوِسينو:
- كام توقعت

آلنر:
- مرحًبا بك يف املقاومة.

ابتسم ُلوِسينو وقال:

- هذا رشف عظيم يل أهيا القائد.

آلنر:
- هناك مهمة أخرى لك.
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ُلوِسينو:
- ما هى؟

آلنر:
-  عليك أن ختتفي متاًما تلك الفرتة حتى هتدأ األمور .. راقب كل يشء من 

بعيد .. وراقب أرِبن وِإيروم جيًدا .. وحني ينتهي كل يشء ُعد.

ُلوِسينو:
- فهمت، سأفعل أهيا القائد.

ثم انرصف ُلوِسينو وهو يقول لنفسه ..

لقد اعرتف يب آلنر ..

أخرًيا ..

وانرصف آلنر أيًضا وهو يتذكر أبليمور .. 

لقد خذله جُمدًدا ..

لو فِهم ُمبكًرا رمبا تغري الوضع كرًثا ..

مازال بعد كل تلك السنوات مل يتعلم .. 

مازال ينقصه الكثري ..
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عاد آلُدو إىل منزله وهو يفكر يف غضٍب يف كل ما حدث ..

استقبلته نايرا وقالت:

- هل تم األمر؟

نظر إليها ُمطواًل دون أن جييب ..

هل مُيكن أن يكون هلا دور يف األمر .. هل ساعدت يف هروهبم؟

هل وضعها آلنر هنا منذ البداية لىك تقوم هبذا؟

قالت:

- ماذا حدث؟

قال:

- لقد هربوا.

قالت يف فرحٍة:

- حًقا؟

قال:

- هل ُيسعدِك هذا؟

قالت:

- بالطبع إنه أخي.

إهنا عىل حق .. لو كان مكاهنا لشعر بالسعادة حًقا ..

قال:

- لكنه قتل القائد.

قالت:

- ال أحد ُيصدق هذا حتى ِڤرييام.
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قال:

- رمبا ال تصدقون مجيًعا .. لكين رأيته بعيين فكيف ال أصدق؟

قالت:

- لعل األيام القادمة ُتظهر براءته.

مل ُيعقب وقال:

- أين ِڤرييام؟

قالت:

- لقد ذهبت لزيارة والدها.

قال:

- لقد أخربهتا كثرًيا أال تتعامل بتلك البساطة وتذهب إىل أى مكان وحدها.

قالت:

- ال أحد  يود أن يؤذهيا.

قال:

- تعود القائد أبليمور عىل قول نفس اليشء وماذا كانت هنايته؟

شعرت نايرا بغصة فأشاحت بوجهها دون أن جتيب فقال:

- سأذهب إليها 

وخرج وهو يفكر ..

ملاذا ُيصبح الوضع أكرث إرباًكا كل يوم؟! ..

ملاذا يشعر هبذه احلرية ؟! .. 

ملاذا اآلن؟! .. 
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سار آلنر يف شوارع ِليبار ُمتخفًيا .. 

كان يستطيع رؤية رساًم له عىل احلوائط وبجواره ُكِتب ..

قاتل القائد أبليمور  مطلوب حًيا أو ميًتا .. 

تقدم نحوه شخصان ملثامن وقال أحدمها:

- هل لديك اجلرأة لتسري هبذه احلرية يف ِليبار بعد كل ما فعلت؟

تعرف آلنر عىل صوته فابتسم وقال:

- ُتوير.

أزاح لثامه هو وِمريول ثم سارا بجانبه وقال ِمريول:

- سنسري بجانبك لتغطيتك بقدر اإلمكان.

ابتسم آلنر له وقال ُتوير:

- نحن عىل يقنٍي أنك ستكشف احلقيقة قريًبا .. 

لكن حتى ذلك احلني جيب أن نأخذ حذرنا. 

آلنر:
- لقد رأيت بالفعل أنين مطلوب حًيا أو ميًتا .. وأن هناك مثًنا باهظًا عىل رأيس

هل استحقه يا ُترى؟

ِمريول:
- احلقيقة أنك مطلوب يف املاملك الثالث وليس هنا فقط.

ُتوير:
- لكن الناس حتبك يا آلنر .. سرتى هذا. 

آلنر:
- رمبا. 
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ِمريول:
- إىل أين تتوجه اآلن؟

آلنر:
- رمبا مُيكنكام إرشادي إىل مكان دفن القائد أبليمور.

ُتوير:
- هذا خطري للغاية.

آلنر:
- لن يتوقع أحد أين سأذهب إىل هناك.

ِمريول:
- ورمبا العكس أيًضا.

آلنر:
- رمبا .. لكين مديٌن له بشكٍر عىل األقل .

ُتوير:
- األمر خطري حًقا .. لكن كام تريد .. سرُنشدك

وسارا معه حتى أرشداه إىل مكان دفن أبليمور وقال ُتوير:

- سننتظرك هنا .. لو حدث أى يشء يسء أنت تعلم كيف تستدعينا.

آلنر:
- لن أتأخر.

وانطلق إىل حيث ُدِفَن أبليمور .. 

لُيلِقي عليه الوداع األخري ..
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يف قرص ِليبار كان ِإيروم يستعيد بذاكرته كل ماحدث منذ البداية ..

هناك يشء ال يفهمه يف كل ما حدث ..

يشء قد ُيغري كل ما توصل إليه ..

دخل عليه أرِبن وقال:

- سيدي، لقد توصلنا إىل ما حدث.

انتبه له ِإيروم فأكمل:

- لكن رمبا لن تصدقين.

ِإيروم:
- دع تصديقي لَك إىل بعد إخباري.

أرِبن:
- ِڤرييام ابنة القائد أبليمور هى من ساعدت عىل هروهبم.

هنض ِإيروم من مقعده وقال:

- ماذا؟ .. ِڤرييام؟ .. ملاذا تفعل ذلك؟

أرِبن: 
- ال أعرف السبب يا سيدي .. لكن هذه هى احلقيقة. 

وتنحنح وهو يقول:

- ومل تكن وحدها. 

ِإيروم:
- من ساعدها إًذا؟

أرِبن:
- مارچني.
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صاح ِإيروم يف غضٍب:

- مارچني؟ .. كيف جترؤ؟

أرِبن:
- هذه احلقيقة يا سيدي .. لقد وضعت للحراس خمدًرا يف طعامهم.

جلس ِإيروم عىل مقعده من هوِل الصدمة ..

مارچني .. ملاذا تفعل ذلك؟

أرِبن:
- إنين أنتظر أوامرك يا سيدي.

ِإيروم:
- أين آلُدو؟

أرِبن:
- ال أعلم موقعه احلايل.

ِإيروم:
- وأين ِڤرييام؟

أرِبن:
- لقد أمرت مبراقبتها جيًدا .. هى اآلن عند قرب والدها.

فكر ِإيروم قلياًل ثم قال:

- أرسل يف طلب آلُدو بأرسع ما ميكن ..  

واذهب للقبض عىل ِڤرييام ونايرا ..

وعىل مارچني أيًضا ..

  





الُمفتاح السابع

ال تتسرع في الحكِم على الناس ..                           

أعِط نفسك وقًتا لفهمهم أواًل

,,
,,
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اقرتب آلنر من قرب أبليمور يف حذر .. وحني وصل إليه وجدها هناك .. ِڤرييام

اقرتب منها ووضع يده عىل كتفها فالتفتت إليه واتسعت عيناها وهى تقول:

- آلنر.
وبكت وهى حتتضنه وتقول:

- لقد عدت. 

ربت عىل رأسها وهو يقول:  

- مل أفعلها يا ِڤرييام .. أقسم أنين مل أفعلها.

قالت:

- أنا أُصدقك .. لست بحاجة أن ُتقسم هبذا.

آلنر:
- أشكرك عىل إنقاذك يل .. وعىل ثقتك يب.

قالت:

- حتى هو مازال واثًقا بك.

قال:

- لقد أخربين القائد ِسيجلر مبا حدث.

قالت:

- أنا ال أفهم أ ى يشء .. ما الذي حدث؟ .. وكيف حدث؟ 

قال:

- أنا أيًضا ال أفهم .. مازال ينقصين الكثري ألفهم .. ماذا أخربِك يف الرسالة؟

قالت:

- أن أُعطي القائد ِسيجلر رسالته .. مل يكن هناك يشء أخر.
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قال:

- ستتضح الكثري من األشياء يف األيام القادمة.

قالت:

- أخربين أنك ستكشف احلقيقة وسُتخربهم مجيًعا مبا حدث.

قال:

- سأفعل يا ِڤرييام .. أعدك.

جاءه صوت من خلفه :

- احلقيقة واضحة وال حتتاج للكثري من البحث يا آلنر.

التفتا ليجدا آلُدو الذي اقرتب منهام ببطء وهو يستل سيفه ويقول:

- لقد أخربتك أنك لن هترب مين.

وقفت ِڤرييام أمامه وهى تقول:

- ال يا آلُدو .. أنت ال تفهم .. آلنر مل يقم هبذا.

آلُدو:
- لقد خدعِك وهو يتمي اآلن بِك. 

آلنر:
- ملاذا قد أفعل هذا؟

آلُدو:
- لست هنا ألبحث عن السبب ... لقد رأيتك بعيين.

سمع آلُدو صوًتا من خلفه يقول:

- أنصحك أن تضع سيفك جانًبا يا آلُدو.

كان هذا ُتوير الذي وضع خنجره عىل عنق آلُدو ..
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آلنر:
- توقف يا ُتوير.

ُتوير:
- عىل آلُدو أن يرتك سيفه أواًل.

آلُدو:
- هل تعتقد أنك هُتددين هكذا؟

ِڤرييام:

- أرجوك يا آلُدو .. دعنا نتحدث .. اترك السيف.

ُتوير:
- لست آلنر .. لن أتردد يف قتلك إن شعرت بنيتك للُمقاومة.

نظر آلُدو إىل آلنر وِڤرييام قبل أن ُيلقي بسيفه فالتقطه ِمريول وتنحي جانًبا ..

استمر ُتوير يف وضعه وقال آلنر:

- جيب أن ُتساعدين يف الوصول إىل احلقيقة يا آلُدو.

آلُدو:
- هل هناك حقيقة أكرث مما رأيت بعيين.

ِڤرييام:

- رمبا نكون قد ُخدعنا مجيًعا .

- يا هلذا التجمع املبهر .. كل من أريدهم يف مكاٍن واحد.

التفت آلنر ليجد أرِبن يتقدم نحوهم وحوله فرقة من احلراس ..

أرِبن:
- حتى أنت يا آلُدو هنا .. القائد ِإيروم ُيريدك بشكل عاجل. 
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آلُدو:
- ملاذا؟

أرِبن:
- لقد اكتشفنا اخلونة .. لقد كانت مارجني و ..

وأشار إىل ِڤرييام وقال:

- ِڤرييام.

نظر هلا آلُدو وقال:

- مستحيل .. ِڤرييام ال ميكن أن تقوم هبذا.

ِڤرييام:

- بل قمت به يا آلُدو.

نظر هلا مرتاًعا وقال:

- ملاذا؟ .. ملاذا ختونيننا؟

ِڤرييام:

- لقدأنقذنا املقاومة هبذا .. أو ما تبقى منها .. لقد طلب مين أيب أن أفعل هذا.

آلُدو:
- ال .. ال ميكن.

أرِبن:
- سنتناقش مجيًعا هناك عند القائد ِإيروم.

ثم أشار نحوهم وقال:

- اقبضوا عىل اخلونة.

اندفع آلُدو بال مباالة خلنجر ُتوير خلفه وقال:
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- ال يقرتب أحد منها .. سأُحضها بنفيس.

أرِبن:
- ال، لقد تلقيت أمًرا من القائد وجيب عىل تنفيذه.

آلُدو:
- أخربتك أنين سأُحضها بنفيس .. لقد وعدت القائد أبليمور أن أمحيها.

أرِبن:
- لقد تم إلقاء القبض بالفعل عىل مارچني ومل ..

رصخ آلُدو:

- أمل تفهم ما قلته؟ .. سأُحضها أنا.

استل أرِبن سيفه وقال:

- أنت مل ترتك لنا خياًرا يا آلُدو ... اقبضوا عليهم مجيًعا

ألقى ِمريول بسيف آلُدو إليه وقال:

- أعتقد أنك سرُتيده اآلن. 

التقطه آلُدو وهو يقول:

- هذا عصيان ألوامري يا أرِبن ستندم عليه.

وقف بجواره ُتوير وِمريول واستل كليهام سيفه وقال ُتوير:

- اهرب يا آلنر .. سنوفر لَك الوقت.

آلنر:
- سأُقاتل.

آلُدو:
- الوغد عىل حق .. اهرب اآلن وخذ ِڤرييام معك.
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آلنر:
- مستحيل

ُتوير:
- أنت الوحيد الذي ميكنه حل كل يشء .. اهرب اآلن وُعد إلينا باحلل. 

آلُدو:
- سواء بقيت أو رحلت سيتم القبض علينا مجيًعا .. هيا .. امحها.

تردد آلنر فأمسكت ِڤرييام بيده وبدأت يف اجلرى ..

أرِبن:
- ال ترتكوا الفرصة ألحد باهلروب. 

انطلق احلراس يف حماولة للحاق هبام لكن تصدى الثالثة هلم ..

متكن أربعة منهم فقط من جتاوز آلُدو ورفيقيه ومطاردة آلنر وِڤرييام ..

وبدأ ثالثتهم يف صد بقية احلراس بقوة ..

بينام كان آلنر وِڤرييام جيريان برسعٍة يف الشوارع ومن خلفهام احلُراس ..

وانحرفا مييًنا فوجدا أمامهام رجاًل أشار هلام لداخل أحد املنازل فدخاله ..

إغالق الباب خرج من منزل جماور عرشات األطفال وبدأوا باللعب  وفور

وازدحم الشارع هبم متاًما ..

وحني دخل احلراس الشارع أصابتهم احلرية وبدأ األطفال جيرون من بينهم ..

ونظر احلراس يف كل االجتاهات قبل أن يكملوا مطاردهتم ..

ويف داخل املنزل كانت ِڤرييام تلتقط أنفاسها بصعوبٍة وآلنر ُيراقب ما 

يدث خارج املنزل وحني انرصف احلراس قال للرجل:

- أشكرك يا سيدي.
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ابتسم الرجل وقال:

- هذا جزء من فضلك عىَلّ وعىل عائلتي؟

دقق آلنر النظر إليه فقال الرجل:

- ال ريب أنك قد نسيتين .. أتتذكر السارق الذي أنقذته يف ِإسكاردا؟

اتسعت عينا آلنر يف دهشة فتابع الرجل:

- نعم، هو أنا .. لقد انتقلنا إىل هنا واشرتيت هذا املنزل.

ابتسم آلنر:

- هذا يشء ُيسعدين .. أشكرك كثرًيا ألنك مل تنسين.

الرجل:

- أمتىن لو كان باستطاعتي فعل املزيد.

ربت آلنر عىل يده وقال:

- لقد أنقذت حياتنا.

ثم نظر من ثقب بالباب للخارج وقال:

- سنذهب اآلن

الرجل:

- انتظرا .. سأتأكد أواًل.

وخرج الرجل ثم عاد وقال:

- لقد ذهبوا.

شكره آلنر ثم خرج هو وِڤرييام وانطلقا برسعة يف شوارع املدينة حتى 

وصال إىل املنزل الذي ينتظرهم فيه اجلميع .. 

طرق الباب ففتح الُجو ودخال برسعة ..
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كانت آڤِريا قد عادت إىل وعيها فجرت برسعة لتحتضن آلنر الذي قال هلا:

- ال ختايف نحن بخري يا آڤِريا.

بكت وهى تقول:

- أنا مل أشعر بأى يشء .. لقد أخربين الُجو مبا حدث لكين ال أفهم بعد.

قال وهو يبتعد عنها:

- سنفهم كل يشء فيام بعد .. علينا أن هنرب اآلن. 

الُجو:
- لقد وجدت هذه الرسالة لك عىل عتبة الباب. 

التقطها آلنر ونظر إليها وهو يقول:

- هذه الرسالة التي أنتظرها .. رمبا سنجد هبا بعض اإلجابات.

ونظر إىل ِسيجلر وقال:

- لكن سأقرأها الحًقا، علينا الذهاب برسعة .. لقد تغري الوضع متاًما.

ِسيجلر:
- ماذا حدث؟

ِڤرييام:

- لقد اكتشفوا ما فعلناه .. وقبضوا بالفعل عىل مارچني .. 

ومن املؤكد أهنم قد قبضوا أيًضا عىل آلُدو وُتوير وِمريول اآلن.

الُجو:
- ماذا؟ .. سننقذهم إًذا. 

ِسيجلر:
- بالطبع سنفعل.
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آلنر:
- سنفعل لكن ليس قبل أن نفهم كل يشء.

ِسيجلر:
- هل تطلب منا اهلروب أهيا الفتى.

آلنر:
- ال أريد أن نتحرك خطوة أخرى بال خطة واضحة وفهم ملا جيري ..

أُريُد فقط بعض الوقت لىك ندرس كل يشء جيًدا. 

ِسيجلر:
- لكن هل سنرتكهم هكذا؟

آلنر:
- سنعود يا سيدي .. سنعود.

ِسيجلر:
- ال أحب هذا و ..

سكت وهو ينظر إىل ِڤرييام التي توسلت إليه بنظراهتا فقال:

- سأستمع إىل أبليمور .. سأثق بك.

آلنر:
- فلنذهب إًذا .. لن نبتعد كثرًيا 

وخرجوا من املنزل ُفرادي ثم اجتمعوا وقال آلنر:

- الُجو .. عليك أن تقودهم اآلن إىل النقطة السابعة. 

آڤِريا:

- ألن تأيت؟
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آلنر:
- سأحلق بكم قريًبا. 

ِسيجلر:
- ملاذا؟ .. ما الذي تنوي فعله؟

آلنر:
- سأبحث عن احلقيقة. 

آڤِريا:

- فلنذهب سوًيا. 

احتضنها ثم قال وهو يرتكها:

- سأحلق بكم .. أعدك.

حترك الُجو أمامهم فتبعوه ..

واستدار آلنر وعاد إىل املدينة ..

أى حقيقة تلك التي ختتفي يف هذه املدينة ؟! ..

جيب أن أصل إليها .. 

رسيًعا ..
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يف سجِن القرص كان جيلس ُتوير وِمريول ويسري أمامهام آلُدو جيئة وذهاًبا 

فقال ُتوير:

- من كان ُيصدق أن احلال سينتهي بنا هنا بعد كل ما قدمناه للمملكة.

ِمريول:
- سيأيت آلنر إلنقاذنا. 

ُتوير:
- بالتأكيد.

مل يلتفت إليهام آلُدو ..

لقد كان ُيفكر يف كل يشء ..

كيف انتهى احلال به إىل هذا ..

لقد أُلقى به يف السجن .. 

أحد أبرز قادة املقاومة يف السجن ..

لكنه ال هيتم هبذا .. مل يكن ليرتكهم يلقون هبا يف السجن حتى لو كان معىن 

هذا موته ..

لقد وعد القائد بحاميتها مهام كلفه األمر .. 

ملاذا تثق بآلنر إىل هذا احلد؟ .. وكيف أخربها القائد بأن تنقذه؟ 

إنه ال يفهم .. 

قطع أفكاره صوت ُتوير وهو يقول:

- اسرتح قلياًل .. نحن ال نعلم ما ينتظرنا

مل جيبه آلُدو .. 

هو عىل حق .. ال أحد يعلم اآلن ما ينتظره ..
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لكنه ال ميكن أن يسكت عىل هذا ..

 أخذ يضب القضبان بيده ويرصخ ُمنادًيا احلراس فجاءه أحدهم وقال:

- ماذا ُتريد؟

آلُدو:
- أريد التحدث مع القائد ِإيروم.

قال احلارس:

- لقد أخربته بالفعل.

آلُدو:
- أخربه مرة أخرى.

جاءه صوت ِإيروم من بعيد يقول:

- لقد أتيت يا آلُدو.

ثم أشار للحارس باالنرصاف فقال آلُدو:

- كيف تأمر بوضعي هنا؟

ِإيروم:
- ألنك خيبت أميل يا آلُدو .. لقد وثقت بك .. فامذا فعلت يف املقابل؟ ..

لقد سهلت هروب اخلونة.

آلُدو:
- ال ميكن أن أسمح بإلقاء القبض عىل ِڤرييام .. يكفيها ما تعانيه.

ِإيروم:
- لكنها خانت املقاومة .. لقد سهلت هروب آلنر.

آلُدو:
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- ملاذا ال نُعطيهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم؟

ِإيروم:
- هل ُجننت يا آلُدو؟ .. لقد رأيناه سوًيا ... ال شك يف ذلك.

آلُدو:
- سنجد حاًل إًذا .. أخرجين لىك نُفكر يف كيفية تسوية األمر.

ِإيروم:
- من األفضل لَك وللُمقاومة أن تبقى هنا قلياًل.

آلُدو يف غضب:
- هل تعين أنك سُتبقيين مسجونًا؟

ِإيروم:
- هذا لصاحلك ولصالح املقاومة كام أخربتك .. ألنك ستعارض فكريت.

آلُدو:
- أى فكرة تلك التي جتعلك تفعل هذا يب؟

ِإيروم:
- سأعلن عن إعدام نايرا إن مل ُيظهر آلنر نفسه. 

رصخ آلُدو فيه:

- ماذا؟ .. نايرا؟ .. زوجتي؟ ... كيف جترؤ؟!

ِإيروم:
- سأتغاىض عن هذا .. لكن اعلم أن مارچني أيًضا مسجونة ألهنا اشرتكت 

معهم يف اخليانة.

آلُدو:
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- ال، ال ميكنك أن تفعل هذا بزوجتي .. لقد أخربتين بأنك لن تفعل.

ِإيروم:
- صدقين، هذا لصالح املُقاومة.

آلُدو:
- عن أى مقاومة تتحدث؟! 

ِإيروم:
- ستفهم قريًبا، أعدك أهنا لن ُتصاب بأذى وسيخرج اجلميع حني يأيت.

آلُدو:
- ال، أخِرجين اآلن. 

ِإيروم:
- سأُغادر اآلن .. فكر يف األمر جُمدًدا وستفهم ما أقوم به.

آلُدو:
- أهيا الوغد .. هل تعتقد أنين سأنىس كل هذا.

ِإيروم:
- ال، لن تفعل .. لكين أيًضا ال ميكنين التهاون يف صالح املقاومة.

ثم انرصف وترك آلُدو يغيل من الغضب وظل يضب القضبان بيده طوياًل قبل 

أن جيلس من التعب ..

أى مصرٌي هذا الذي وضعت نفيس فيه؟! ..

جيب أن أخرج من هنا .. إلنقاذها ..

إلنقاذ نايرا .. 

  



257

فتح آلنر الرسالة التي أعطاها له الُجو وبدأ يقرأها .. 

- آلنر .. 
إن كنت تقرأ هذه الرسالة فهذا يشري إىل أنك قد قابلت ِسيجلر بالفعل .. 

ِسيجلر هو صديقي منذ سنوات طويلة، وشخص ميكنك أن تثق به، رغم أنه 
لن يثق بك بسهولة ولكنه سيحميك بحياته إن تطلب األمر ذلك ..

أنا ال أعرف الظروف التي تقرأ فيها هذه الرسالة لكن سأخربك بأمر ما ..

لقد تم التالعب بنا يا ُبىن .. تم خداعنا مجيًعا ..

هناك أشياء مل أمتكن من فهمها .. عليَك أنت أن تفهمها ..

هلذا أطلب منك أال تترسع يف احلكم عىل ِإيروم ..

وان كان بإمكانك العفو فاعف عنه لتعطي نفسك فرصة للفهم ..

مازلت أثق بك يا ُبىن كام كنُت دامئًا وأثق يف حكمك عىل األمور ..

يف رسالتي التالية سأخربك عن بعض األشياء التي قد ُتساعدك عىل الفهم ..

آخر ما أود إخبارك به، هو حقيقة آلُدو ..

هذا العبء الذي محلته يف صدري منذ سنوات سأتركه لك، وأترك لك حرية 

اختيار التوقيت الذي تراه مناسًبا إلخباره ...

انتهى آلنر من قراءة الرسالة ..

لقد عرف من هو آلُدو فعاًل .. وكان هذا كفياًل بتغيري كل يشء يف عقله ..

كيف من املمكن أن يستغل هذا األمر ..  

غري مساره واجته إىل حيث ذهبوا مجيًعا .. 

كل خططه جيب أن تتغري اآلن بعد تلك الرسالة ..
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مدينة ِجريندا مملكة كاترونيا

كان ِچريود جيلس يف قرصه وُيطالع تقريًرا عن آخر ما يدث يف رايتوريا ..

لقد تعقد الوضع هناك وانقسمت املقاومة اآلن .. رمبا تكون تلك فرصتنا .. 

أمر احلراس باستدعاء ِإكسريو ..

وبعد قليل دخل عليه ِإكسريو فقال له:

- هل تعرف ما يدث يف ِليبار؟

ِإكسريو:
- بالطبع.

ِچريود:

- هل لك يد فيام يدث هناك؟

ِإكسريو:
- احلياة تتشابك خيوطها بشكٍل عجيب يا سيدي، رمبا ال يكون يل دخل هبذا 

ورمبا يكون يل دخل ولكين ال أدري ..

ِچريود:

- ال أود سامع ردوٍد غري واضحة.

ِإكسريو:
- ما الذي تريده؟

ِچريود:

- أعتقد أن فرصتنا سانحة الستعادة رايتوريا. 

ِإكسريو:
- رمبا يكون األمر هكذا.
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ِچريود:

- هل تعتقد أنه يستطيع قيادة اجلميع؟

ِإكسريو:
- من تقصد؟

ِچريود:

- أمُلوند
ِإكسريو:

- بالطبع لكنه ال ُيب الظهور كثرًيا .. رمبا أحاول إقناعه.

ِچريود:

- حتاول إقناعه؟ 

ثم هنض من مقعده وقال يف غضٍب:

- هل ُتدرك معىن ما تقول؟

ِإكسريو:
- أنت تعرفه يا سيدي .. لن نتمكن من إجباره .. اترك يل هذا األمر.

ِچريود:

- حسًنا يا ِإكسريو .. لرنى. 

وأشار له باالنرصاف وبقى وحده يتذكر هذا اللقاء الذي ال يستطيع 

طرده من ذاكرته حتى اآلن ..
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عاد آلنر إليهم فوجد آڤِريا تنتظره وحني اقرتب احتضنته فقال:

- ما األمر؟

قالت وهى تتشبث به أكرث:

- ال أدري، يف كل مرة ُتغادر فيها أشعر أنك لن تعود ..

إنين أخىش أن أفقدك .. ما مررنا به ليس عادًيا.

ربت عىل رأسها وهو يقول:

- لن أسمح هبذا مرة أخرى .. لن أسمح ألحد بأخذك مين مهام حدث.

قالت:

- املهم أال تسمح هلم بأخذك أنت.

قال:

- اطمئين، لن يدث.

أمسكت بيده وجلست وهى تقول:

- أتدري ما فكرت فيه يف اللحظة األخرية؟

قال:

- أستطيع أن أمخن لكن سأترك لك الفرصة إلخباري.

بدأت تبيك وهى تقول:

- أنين لن أراك مرة أخرى .. وأنك بال ريٍب ستتعذب .. ستتعذب كثرًيا

حتى لو كنت ستلحق يب بعدها .. كيف سيكون شعورك يف تلك الفرتة؟ .. 

هلذا متنيت أن أحتمل أنا كل هذا بداًل عنك.

مسح دموعها بيده وهو يقول:

- لن نُفكر يف هذا مرة أخرى .. نحن مًعا اآلن .. أال يكفي هذا؟
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قالت:

- بل يكفي.

قال:

- مَل احلزن إًذا؟

قالت:

- ما يدث اآلن .. أنا ال أفهم كيف سينتهي كل هذا.

قال:

- سينتهي بخري .. وسنبقى مًعا بعدها. 

قالت:

- أمتىن.

قال:

- أعدك أن نبقى مًعا .. وأن نذهب إىل هناك .. إىل ِديلورا .. سنتزوج هناك.

رفعت حاجبيها يف دهشة:

- ماذا؟

ابتسم وقال:

- سنتزوج .. إال إن كنِت ال ترغبني بذلك بالطبع.

قالت ُمرسعة:

- بالطبع أريد.

وامحرت وجنتاها خجاًل وهى تقول:

- كيف ال أريد .. 

ضمها قائاًل:
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- سأحرص إًذا عىل أن يدث هذا رسيًعا.

قالت:

- هذه خطة عظيمة.

ضحك وقال:

- بالطبع ... أعظم خطة وضعتها.

قالت:

- لكن ملاذا اآلن بالذات؟

قال:

- لقد عدنا من املوت .. رمبا تكون هذه رسالة لنا بأن نحيا ..

بأن نحيا كام نُحب وكام نسعد ..  هلذا فال داعي للتأجيل .. 

جيب علينا أن نسعد بقدر ما ميكننا أن نفعل.

قالت:

- وأنا سعاديت أنت ليس إال..

قال:

- أعدك .. أن تلك السعادة ستستمر دامئًا. 

قالت:

- أنا أثق هبذا.

وأمسك بيدها وسارا جنًبا إىل جنب ..

كانت تنظر إليه كأهنا تنظر إىل احلياة ..

إىل كل احلياة ..
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يف اليوم التايل .. 

دخل الُجو عليهم وقد بدا عىل وجهه القلق وقال:

- هناك أمر بالغ اخلطورة.

ِسيجلر:
- ما هو؟

نظر الُجو إىل آلنر وهو يقول:

- لقد عرفت أن آلُدو وُتوير وِمريول ومارچني قد تم سجنهم و ..

سكت فقال ِسيجلر:

- أكمل.

الُجو:
- وأخذوا نايرا أيًضا. 

هب آلنر واقًفا وقال:

- ماذا؟ .. أخذوا نايرا؟

الُجو:
- نعم، لقد أخذها حراس ِإيروم وهى مسجونة اآلن هناك مع اجلميع.

ِسيجلر:
- كيف يفعلون هذا؟

الُجو:
- لقد عرفت أن آلُدو قد تشاجر مع ِإيروم بسبب هذا وهلذا أبقاه يف سجنه.

ِڤرييام:

- ملاذا يقوم بيشء كهذا؟
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الُجو:
- ألنه ُيريد ظهور آلنر .. لقد نرش يف املدينة أنه إن سلم آلنر نفسه إليه سيتم 

إطالق رساح اجلميع.

آڤِريا:

- هذا مستحيل.

ِسيجلر:
- آلنر مقابل اجلميع؟

الُجو:
- أنا أعرف بالطبع أن هذا أمًرا لن يدث.

آلنر:
- بل رمبا يدث.

ِڤرييام:

- ال ختربين أنك تفكر يف هذا.

آلنر:
- ومَل ال؟

ِسيجلر:
- ألنه من املؤكد أن ِإيروم لن ينفذ ما يقوله.

الُجو:
- بالضبط .. سُتسلم نفسك إليه ولن ُيطلق رساح أحد .. 

وحينها نكون قد خرسنا وجود اجلميع.

آلنر:
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- ورمبا نكسب عودهتم .. هذا احتامل وارد.

ِڤرييام:

- ال تدع العاطفة تتحكم بك يا آلنر .. وجودك هو األهم للمقاومة.

آلنر:
- أنا ال أحتدث باندفاع .. جيب أن حتدث مواجهة بيننا .. 

وكلام تأخرت املواجهة ستزداد خسائرنا وخسائر املقاومة ..

ِسيجلر:
- هل لديك خطة؟

آلنر:
- بالطبع

ِسيجلر:
- أعتقد أن اجلميع بحاجة إىل االستامع إليها.

آلنر:
- حسًنا، سأخربكم ..

وبدأ يرشح هلم خطته ...
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مدينة ِجريندا مملكة كاترونيا ..

قىض ُدُروجا تلك الفرتة يف سجنه وهو يفكر يف االنتقام من ِچريود ..

هذا الوغد الذي ضحى به يف النهاية ..

بعد أن بذل كل ما بذله يف سنواٍت طوال لىك جُيلسه عىل عرش اململكة ..

كيف ينتهي به احلال هكذا؟!

وقطع أفكاره صوت باب سجنه ينفتح ويدخل شخص جديد. 

دقق ُدُروجا إليه النظر وقال:

- ِبيتسون؟ 

نظر إليه ِبيتسون يف ضعٍف وقال:

- من أنت؟

ُدُروجا:
- هل نسيتين؟ .. أم أهنم قد عذبوك اليوم أكرث من املعتاد؟

ضيق عينيه وقال:

- إنه أنت أهيا الوغد .. ُدُروجا.

ُدُروجا:
- ال تغضب مين .. فنحن نشرتك اآلن يف املصري ذاته.

ِبيتسون:
- سأُحطمك أهيا الوغد. 

وهنض وهو يقف عىل قدميه بصعوبة ولوح بقبضته وهو يرصخ:

- سأريك من هو ِبيتسون.

ووجه له لكمة بقبضته فتفادها ُدُروجا ورضبه يف جنبه فسقط وهو يبصق 
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دًما ويتأوه فقال له ُدُروجا:

- ال وقت لعراكنا اآلن .. لقد مر زمن عىل ما كنا نفعله.

ِبيتسون:
- ماذا ُتريد مين أهيا الوغد؟

ُدُروجا:
- ملاذا نقلوك إىل هذا السجن؟

ِبيتسون:
- ال أدري لقد أخربين احلارس أن السيد يرسل حتياته يل لكنه مل يرشح يل 

أكرث من ذلك ..

وتوقف وهو ينظر إىل ُدُروجا يف غضب:

- هذا السيد األمحق يظن أنه أسدى إىل خدمة .. لقد جلبين إليك أهيا الوغد ..

البد أنك من طلبت منه ذلك .. لتقتلين .. سأقتلك قبلها.

وهنض وحاول رضبه جمدًدا لكن ُدُروجا ألقاه أرًضا بسهولة وقال وهو يتأفف:

- لقد فقدت عقلك أهيا األبله.

ثم تركه وجلس وحده ُيفكر ..

من هذا الذي أرسله إىل هنا ..

وملاذا اآلن؟! ..
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ذهب الُجو يف اليوم التايل إىل قرص ِليبار ودخل إىل ِإيروم وقال:

- إنين أمحل رسالة من آلنر.

هنض ِإيروم من مقعده وقال:

- ماذا؟

الُجو:
- آلنر يوافق عىل تسليم نفسه يف مقابل أن يتم إطالق رساح اجلميع.

ِإيروم:
- له هذا.

الُجو:
- يشرتط أيًضا أن خيوض قتااًل حتى املوت ضد آلُدو أمام اجلميع.

ِإيروم:
- قتال حتى املوت؟ .. ملاذا؟

الُجو:
- ألنه يريد أن يكون موته ُمرشًِفا .. وموته عىل يد آلُدو يضمن هذا.

ِإيروم:
- أبلغه أنين أوافق.

الُجو:
- حسًنا سيأيت يف صباح الغد .. احرص عىل أن ُيشاهد القتال كل أهايل ِليبار.

ثم انرصف الُجو وترك ِإيروم ُيفكر ..

هل سيصدق آلنر يف هذا .. هل سيأيت غًدا بالفعل؟! ..
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بعد انتهاء آلنر من رشح خطته قال الُجو:

- قتال ضد آلُدو؟ .. هذه فكرة خطرية.

ِڤرييام:

- هذا صحيح .. آلُدو أقوى مقاتل يف اململكة.

آلنر:
- هذا صحيح .. أنا أعرف قدره جيًدا.

ِسيجلر:
- ورغم هذا ستخوض قتااًل معه؟

آلنر:
- بالطبع.

الُجو:
- لقد حاربت بجواره وهو بالفعل من أفضل املقاتلني.

آلنر:
- هو أيًضا ُيدرك قدري .. رمبا أكرث من أى شخص وسيقاتل بكل طاقته، 

وسيحرص عىل قتيل ىك ينتقم مين ألنه يعتقد أنين من قتل القائد أبليمور.

آڤِريا:

- هذا جيعل األمر أخطر

آلنر:
- هذا سيجعلين أحرص أيًضا عىل قتله.

ِڤرييام:

- ال، ال ميكنين ختيل معركة تنتهي مبوت أحدكام.
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آلنر:
- هذا هو السبيل الوحيد جلعل املعركة حقيقية بقدر املُستطاع.

ِسيجلر:
- ما الذي هتدف إليه من تلك اخلطة؟

آلنر:
- أن أُهني األمر .. أن ينكشف كل يشء وأمام اجلميع.

الُجو:
- مل أفهم هذا.

آلنر:
- سيتضح كل يشء غًدا .. عىل كل واحٍد منا أن يقوم بدروه فقط

نظروا إليه يف حرية ..

لقد عاد آلنر .. 

نعم .. لقد عاد مع خططه التي ال يفهمها أحد ..

لعل تلك اخلطة ُتعيد االستقرار للمملكة حًقا ..

هل ستفعل؟! ..
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ذهب ِإيروم إىل آلُدو يف سجنه وقال له:

- لقد نجحت اخلطة يا آلُدو .. سيأيت آلنر يف الغد.

 هنض آلُدو واقرتب نحوه وقال:

- ماذا؟

ِإيروم:
- لقد أرسل لُيخربنا هبذا .. سيأيت صباح الغد لىك يتم إطالق رساح اجلميع

هل تعتقد أنه صادق يف هذا؟

آلُدو:
- نعم، سيأيت.

ِإيروم:
- أمتىن هذا.

آلُدو:
- ماذا عنك أنت؟

ِإيروم:
- ماذا تقصد؟

آلُدو:
- هل ستطلق رساح اجلميع؟

ِإيروم:
- بالطبع .. ليس يل حاجة هبم بعد أن يأيت.

آلُدو:
- أمتىن أن تفعل.
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ِإيروم:
- سأفعل يا آلُدو ال تقلق 

وسكت وهو ينظر إليه ُمرتدًدا ثم قال:

- لقد اشرتط أن يكون هناك قتال حتى املوت معك يف حضور اجلميع.

اتسعت عينا آلُدو وهو ياول استيعاب هذا ثم قال:

- وماذا كان ردك؟

ِإيروم:
- وافقت ألين أعرف رغبتك اجلارفة يف االنتقام.

آلُدو:
- أحسنت.

ِإيروم:
- أنا أثق بك .. ستتمكن من هزميته بسهولة وحينها ستسرتد كرامة املقاومة 

وكرامتك وتعود إىل مكانتك الطبيعية كقائد.

مل يرد آلُدو فتابع ِإيروم:

- استعد جيًدا للقتال .. سيشاهدك أهل ِليبار مجيًعا.

ثم انرصف ..

بدأ آلُدو يتذكر حلظة مقتل أبليمور .. ازداد غضبه ولكنه حاول السيطرة عليه 

كان ينتظر هذا منذ وقٍت طويل .. اللحظة التي يكون بإمكانه أن ينتقم فيها. 

إن آلنر ليس باخلصم اهلني .. هو يدرك هذا ..

لكن مهام حدث سينتقم غًدا .. 
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انترش اخلرب يف أرجاء املدينة عن قتال حتى املوت بني آلُدو وآلنر ..

وقِدم الناس من كل مكاٍن لرؤية هذا احلدث االستثنايئ ..

ويف الصباح امتألت الساحة الكربى عن آخرها يف انتظار البدء ..

استعد آلُدو جيًدا وارتدي درعه وجلس ينتظر آلنر .. 

كان ِإيروم يشعر بالقلق .. 

ماذا سيحدث يف حالة عدم قدوم آلنر؟ ..

وتوقف عن التفكري حني سمع هتاف الناس وصيحاهتم ..

وقف ونظر فوجد آلنر يأيت وحده راكًبا جواده .. 

وقفز من عليه وتقدم سرًيا حتى وصل إىل الساحة .. 

استل آلُدو سيفه وهو يقول:

- كان جيب عليك أال تأيت .. كان جيب عليك أال ختتارين. 

استل آلنر سيفيه وقال:

- أنت تعلم أنين لن أهرب أبًدا .. واألهم أن اليوم سينكشف كل يشء.

قال آلُدو وهو يدور حوله:

- لقد فات األوان عىل هذا.

وقف ِإيروم وصاح بصوٍت عال:

- يا أهل ِليبار اليوم نشاهد قتااًل رمبا ال يتكرر إال كل مائة عام ..

آلُدو .. مقاتل ِليبار األقوى وأملها يف كل املواقف .. ضد آلنر .. 
من منهام ينترص؟ .. بالتأكيد سيكون آلُدو .. لرنى ..

ثم أشار بيده ليعلن بداية القتال ..
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يف اليوم التايل لقدوم ِبيتسون دخل احلارس وأعطى ُدُروجا ورقة وقال:

- السيد يرسل حتياته.

ثم خرج وأغلق الباب ..

فتح ُدُروجا الورقة وقرأ فيها:

- هل أنتام مستعدان للخروج؟

مل جيد فيها غري هذه اجلملة .. كانت هذه اجلملة غامضة للغاية

من هذا الشخص الذي أرسل له هذا وملاذا يقول هذا؟

وهل قدوم ِبيتسون إىل هنا يرتبط به ..

رضب ِبيتسون بقدمه قائاًل:

- استيقظ أهيا الغبي.

أفاق ِبيتسون وهو يقول:

- ماذا تريد؟

أعطاه الورقة وقال:

- لقد أعطاين احلارس تلك الورقة.

قرأها ِبيتسون فاعتدل وأعادها إليه وهو يقول:

- ما هذا؟

ُدُروجا:
- ال أعرف .. لقد أخربين احلارس أن السيد يرسل حتياته.

ِبيتسون:
- السيد مرة أخرى .. رمبا يكون األمر جمرد فخ لنا.

ُدُروجا:
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- ِمن َمن؟

ِبيتسون:
- ِچريود.

ُدُروجا:
- وما حاجته لفعل ذلك؟

ِبيتسون:
- من تظنه إًذا؟

ُدُروجا:
- ال أدري.

ِبيتسون:
- كيف سنعرف إًذا؟

ُدُروجا:
- ستجيبنا األيام القادمة عىل هذا السؤال .. ليس أمامنا سوى االنتظار

وأعاد النظر يف الورقة مرة أخرى ..

لو كان ما يظنه حًقا فستكون تلك فرصته ...

رمبا الفرصة األخرية ..

  



276

ما إن أشار ِإيروم ببداية القتال حتى اندفع آلُدو بكل قوته نحو آلنر وهو 

يوجه رضبة بسيفه نحوه ..

تلقاها آلنر عىل سيفه ثم وجه رضبة بسيفه األخر إىل آلُدو الذي تصدي هلا 

ثم ركل آلنر بقوة يف بطنه فرتاجع آلنر خلطوات متأملًا .. 

فاندفع آلُدو برسعة ُموجًها إليه رضبة أخرى بسيفه فصدها آلنر مرة أخرى 

وانحىن وركل آلُدو يف قدمه بقوة فسقط أرًضا .. 

فرتاجع آلنر وهو ينظر إليه بحرٍص ..

كانت آڤِريا تتابع القتال وسط احلشود وبجوارها ِڤرييام والُجو وِسيجلر 

فقالت:

- األمر خطرٌي حًقا .. ال ميكنين حتمل رؤية هذا.

الُجو:
- اطمئين .. إهنام ال يقاتالن بجدية.

آڤِريا:

- لكنهام قد يصيبان بعضهام هكذا.

ِسيجلر:
- أ ُى قتاٍل هذا الذي ينتهي دون إصابات؟

نظرت إليه يف صدمة ثم غادرت الساحة ُمرسعة ..

هنض آلُدو وهو يقول:

- أنت ال ُتقاتل بجدية.

آلنر:
- وأنت أيًضا.
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آلُدو:
- حسًنا .. فلنبدأ.

ثم أخرج خنجًرا من حزامه وانطلق باجتاه آلنر ورضباته تتوايل بسيفه 

وخنجره وآلنر يصد رضباته بسيفيه حتى توقف وتراجع قلياًل فقال آلنر:

- هذا دوري.

ثم انطلق نحوه .. كانت رسعته مذهلة وهو يوجه رضبات سيفيه إليه لكن 

آلُدو كان ُمقاتاًل يستحق سمعته لقد صد رضبات آلنر جيًدا قبل أن ينزلق 
آلنر لألسفل ويوجه رضبة بسيف إىل قدم آلُدو فرصخ يف أمل .. 

ابتعد عنه آلنر وهو يلوح بسيفيه ..

يف تلك اللحظة قال أرِبن:

- األمر ُيقلقين يا سيدي .. هل نلغي القتال؟

ِإيروم:
- ال، انتظر.

بلغ غضب آلُدو حًدا كبرًيا فتجاهل جرح قدمه واندفع نحو آلنر بقوة ووجه 

إليه مزيد من الضبات وآلنر يصدها ثم ألقى آلُدو بخنجره نحوه فحاول 

آلنر تفاديه لكنه أصاب ذراعه وهو يف طريقه فرصخ وهو يتنحى جانًبا ..
قال ِإيروم:

- هل رأيت ؟

بدأ آلنر وآلُدو يف الدوران حول بعضهام البعض وسط هتافات التشجيع من 

احلشود حوهلم ..

لقد أدركا أنه قتال صعب .. رمبا يكون أصعب قتال خيوضانه يف حياهتام .. 



278

لكن هذا مل مينعهام من االندفاع مرة أخرى يف حماولة اخرتاٍق لدفاع األخر ..

واستمر الكر والفر بينهام وتعددت إصاباهتام .. 

وتراجعا وكل منهام يلتقط أنفاسه بصعوبة ..

لقد طال زمن القتال ..

نظرا إىل بعضهام البعض نظرة تقول أن اهلجوم القادم سيحسم القتال متاًما ..

وجه كل منهام سيفه لألخر واندفعا بقوة ورسعة ..

ودوى يف سامء املدينة صوت بوق قوي يأيت من خلفهام .. 

توقفا والتفتا ليجدا سحابة غبار قادمة يف اجتاههام وصوت حوافر خيل 

تضب األرض نحوهم ثم توقف كل يشء عىل مقربة منهم.

نظر ِإيروم جلانبه وهو يقول:

- ما هذا يا أرِبن؟

لكنه مل جيده فعاود النظر لألمام ..

وانقشع الغبار فظهر ِديليو الذي قال:

- فليضع اجلميع أسلحتهم. 

ثم أشار بيده فتقدمت الفرقة التي كانت خلفه وهم يشهرون أسلحتهم ..

قال ِديليو:

- هذا إنذاري األخري .. فليضع اجلميع أسلحتهم.

هنض ِإيروم من مكانه يف غضٍب وتوجه نحو ِديليو وهو يقول:

- ما الذي تفعله يا ِديليو؟

أشار ِديليو بسالحه نحوه وقال:

إال سُيمطرك رجايل بسهامهم. - ال تتقدم خطوة أخرى و
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وظهر من خلفه ُلوكار الذي أشار للرماة فرفعوا أقواسهم وصوبوها نحو ِإيروم

فتسمر يف مكانه وقال:

- ما الذي يعنيه كل هذا؟

ِديليو:
- ستفهم كل يشء اآلن.

ثم نظر نحو آلنر وآلُدو وقال:

- وأنتام أيًضا .. ألقيا أسلحتكام.

قال آلُدو وهو ينظر إليه بتحدي:

- هل هذه خيانة؟

أما آلنر فقد ألقى بسالحه وقال:

- لقد كنت أنتظر قدومك. 

نظر له آلُدو يف دهشة وقال ِديليو:

- تنتظر قدومي؟

آلنر:
- كنت أنتظر هذا الشخص الذي بدأ خطة القائد أبليمور.

ابتسم ِديليو وقال:

- لقد تنبأ أنك ستكتشف هذا .. لكين مل أتوقع أن ُتقدم عىل هذه اخلطوة. 

آلنر:
- حرص القائد أبليمور عىل عدم إراقة الدماء كان هو اليشء الذي يركه ..

هلذا فقد كنت عىل يقنٍي أن من يرك كل األمور من خلف الستار سيظهر 

حني يشعر أن الدماء سرتاق بالفعل. 
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أسقط آلُدو سيفه وهو يقول:

- أهلذا السبب طلبت هذا القتال؟

آلنر:
- بالطبع، فأًيا كان الشخص الذي يقف وراء الستار لن يسمح مبقتلنا مًعا.

ِديليو:
- لقد كنت أشك يف هذا .. كنت أعرف أهنا خدعة .. لكنكام متاديتام كثرًيا .. 

لقد شعرت يف النهاية أن األمر سينتهي بكارثة إن مل أتدخل إليقافه.

آلنر:
-كان جيب أن أقاتله كام لو كنت أريد قتله لىك تقتنع وُتظهر نفسك.

آلُدو:
- ما الذي يدث؟ .. ما الذي تتحدثان عنه؟

ِإيروم:
- نعم، نحن نريد أن نعرف ماذا يدث؟ .. ِليبار كلها تود ذلك

تقدم نحوهم ِسيجلر ومن خلفه الُجو وِڤرييام فقال ِديليو:

- لقد مر زمن عىل رؤيتك أهيا القائد ِسيجلر.

اومأ ِسيجلر برأسه وقال:

- سنتحدث كثرًيا عن هذا .. اآلن أخرب اجلميع باحلقيقة. 

ِديليو:
- حسًنا، سأُخربكم مجيًعا ..
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الِسّن: أربع وعشرون سنة

دخل ِديليو عىل أبليمور فأشار له باجللوس وقال:

- هناك أمر مهم أود منك أن تقوم به. 

ِديليو:
- سأفعل ما ُتريده.

أبليمور:
- لن يكون هناك من أثق به أكرث منك ليحمل رسائيل.

ِديليو:
- رسائلك؟ .. ماذا تقصد؟

شخص أبليمور ببرصه بعيًدا:

 - لقد اقرتب املوعد يا ِديليو، إنين أشعر بذلك.

ِديليو:
- أنت ُتزيد قلقي، ما الذي يدث؟

ابتسم أبليمور:

- ال هتتم

ثم فتح صندوًقا صغرًيا أمامه وأخرج عدًدا من الرسائل نظر هلا ملًيا قبل أن 

يضعها مرة أخرى داخل الصندوق ويناوله إىل ِديليو:

- هذه أمانتك يا ِديليو، رسائيل .. عدين أن تسلم كل رسالة إىل صاحبها يف 

املوعد الذي سأخربك به.

ِديليو:
- أخربين ما الذي تفكر به؟ .. وما هذه الرسائل؟
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أبليمور:
- ال تنشغل هبذا فقط عدين.

ِديليو:
- أعدك بالطبع ولكن ..

قاطعه أبليمور:

- هذا يكفيين، لقد اطأمن قلبي كثرًيا.

ِديليو:
- لكين ال أفهم شيًئا.

أبليمور:
- ستفهم كل يشء قريًبا ..  لكن جيب أن ُتدرك أن كثرًيا من األمور ستعتمد 

عليك يف املستقبل، لذا أنصت إىل باهتامم سأخربك عن الرسائل ..

 متى ترسلها وملن ..

أنصت له ِديليو وهو يشعر أن هناك شيًئا خطرًيا ينتظرهم ..

لكن ما هو يا ُترى؟! ..
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نظر ِديليو إليهم مجيًعا وقال:

- لقد رشح يل كل يشء كام لو أنه يراه بعينيه .. 

لقد تبقت معي بضعة رسائل منه ..

ثم تقدم وأعطى ِسيجلر رسالته ففتحها ليقرأ ما فيها ..

- ِسيجلر .. ال ريب أنك قد قابلت اجلميع اآلن .. 
أخربين ما هو شعور العودة من املوت للحياة؟ ..

أمتىن أن يكون شعوًرا جيًدا بعد كل تلك السنوات ..

أترك لك اآلن مسئولية محاية ابنتي ِڤرييام .. واملقاومة .. 

أما عن آلنر، فهو شخص ميكنك أن تتبعه بثقٍة، هو شخص يستحق أن ُيتبع ..

حافظ عىل حياتك يا صديقي .. وأنتظرك ..

بىك ِسيجلر وهو يطوي الرسالة ..

ثم قدم ِديليو رسالة ِڤرييام إليها .. ففتحتها ..

- حبيبتي .. أنا فخور بِك اآلن بأقىص ما ميكن ألٍب أن يفعل ..

هذه الرسالة تعين أن املقاومة قد تم إنقاذها بسبب قوتك وشجاعتك يا بنيتي 

أنت مل تستسلمي للحزن كام كانت لتفعل أى فتاة .. 

كنت واثًقا أنك ستفعلني كل يشء كام ينبغي .. 

طلبي األخري منك يا حبيبتي أن تعييش بسعادة، وأن تكوِن قوية مبا يكفي 

حلامية نفسك، ومحاية املقاومة مرة أخرى إذا لزم األمر ..

ثم قدم ِديليو رسالة آلُدو الذي تلقاها ُمندهًشا وفتحها ..

- آلُدو .. كم مرة ملت نفسك بسبب مويت؟ .. كثري من  املرات ..
ال تفعل ذلك مرة أخرى يا بىن .. لقد كنت أحتض ملويت منذ زمن ..
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ال ذنب لك فيه .. ال ُتفكر أبًدا يف املايض .. فكر فيام هو قادم ..

هل تتذكر حديثنا عن ماضيك .. لقد أخربت آلنر بكل يشء يا ُبىن ..

وأخربته أن خُيربك حني يرى الوقت ُمناسًبا .. 

لقد اأمتنته عىل هذا العبء الكبري يا بىن .. ألنين أثق به ..

وهكذا جيب أن تفعل يا ُبىن .. ثق به .. مهام حدث .. 

يف النهاية .. لقد أخطأ ِإيروم .. لكن آلنر سيعرف كيف يكم عليه

انظر إىل املستقبل يا بىن .. مستقبلك فقط ..

طوى آلُدو رسالته وهو ينظر إىل آلنر ثم إىل ِإيروم .. ومل ُيعلق ..

ثم قدم ِديليو رسالة ِإيروم إليه .. 

كانت يداه ترجتفان وهو ميسك الرسالة وقال:

- هل ترك رسالة يل أيًضا؟

ِديليو:
- نعم، وأخربين أن أُخربك أن تقرأها بصوٍت عال حتى يسمع اجلميع.

 نظر ِإيروم إليه ثم فتح الرسالة ببطء وقرأ ما فيها .. كانت سطًرا واحًدا ..

- ِإيروم .. أساحمك عىل كل يشء .. وأمتىن أ ن ُيساحمك اجلميع.
اختطف ِديليو الرسالة من يده ونظر إليها ثم قال:

- هذا صحيح .. تلك هى رسالة القائد أبليمور له.

نظر اجلميع إليه وتراجع هو يف حذر ..

أمسك به آلُدو بقوة وهو يقول:

- لقد كنت ختدعنا طوال الوقت

ِإيروم:
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- ال، مل أكن أفعل .. لقد تم خداعكم مجيًعا.

آلنر:
- إنه حمق يا آلُدو.

تركه آلُدو ونظر إليه غري ُمصدق فتابع آلنر:

- مل يكن يتعمد خيانة اململكة حًقا .. هذا ما فهمته اآلن.

الُجو:
- ماذا تقصد؟

آلنر:
- لقد تم التالعب به من شخٍص أخر.

ِديليو:
- هل تقصد أنه كان يفعل كل هذا وهو يظن أنه خيدم اململكة؟

آلنر:
- بالضبط .. لذا فهو مازال ُمصماًم عىل أنه تم خداعنا نحن .. 

هو ال يكذب يف هذا ألنه يرى أنه كان يمي اململكة مين.

آلُدو:
- مستحيل .. أنا ال أصدق هذا.

آلنر:
- هذه احلقيقة التي استطاع أن يراها القائد أبليمور ومل أمتكن من رؤيتها 

حينها .. لقد رأى أن ِإيروم خملًصا أيًضا للمملكة لكن له وجهة نظر أخرى ..

اآلن فهمت أنه مل يكن يترصف إال من هذا املنطلق ..

ولقد استغل األخرين هذا اهلدف فتالعبوا به طوال تلك الفرتة.
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ِإيروم:
- ال، أنت خمطئ مل يتالعب يب أحد .. لقد كنت أُحاول انقاذ اململكة طوال 

تلك السنوات .. أين كنت أنت حني فقدنا كل األعزاء يف حروبنا؟

كنت أنا أقف هنا وأُقاتل من أجل تلك األرض .. ومازلت.

آلنر:
- لقد أخطأت االختيار يا سيدي .. لقد تسببت باهنيار كبري للمقاومة.

ِإيروم:
- ال، لقد كنت أمحي املقاومة.

آلُدو:
- بالتواصل مع األعداء؟

ِإيروم:
- أنت ال تفهم يا ُبىن .. لقد كنت أخدعهم طوال الوقت لىك يعتقدوا أين 

رجلهم هنا حتى ال يبحثوا عن شخٍص ال نعرفه. 

آلنر:
- رمبا كانت هذه نيتك فعاًل .. أنا أصدقك فيها ..

لكنهم استطاعوا أ ن يتالعبوا بك يف النهاية .. لقد كانوا يرون من خاللك 

الكثري من األشياء دون حتى أن تشعر أهنم يفعلون ..

تراجع ِإيروم يف صدمة وقال:

- ال، هذا مل يدث.

آلنر:
- بل حدث، وأخربين القائد أبليمور أنه يعرف ذلك .. وكان صبوًرا عليك 
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كان يرى احلقيقة لكنه مل خُيرب هبا أحد .. حفاظًا عىل كرامة صديقه .. أنت.

اتسعت عينا ِإيروم وهو يقول:

- ال، أنت تكذب .. هل تقول أنين أنا املتسبب يف قتل أبليمور؟

آلنر:
- لألسف يا سيدي ... حتى لو كنت ال تدري فأنت مهدت الطريق لذلك.

اهنار ِإيروم متاًما وسقط أرًضا وهو يقول:

- ال، ال ميكن أن أفعل هذا .. ال ميكن.

آلُدو:
- لقد فعلته وستنال جزاءك.

ِديليو:
- سيكون القرار آللنر .. لقد استعاد مكانه اآلن كقائد للمقاومة ..

هل يعرتض أحد عىل ذلك؟

ثم نظر إىل اجلميع فلم يتحدث أحد فقال:

- ما قرارك يا آلنر؟

نظر آلنر إىل ِإيروم الذي جلس عىل األرض ُمنكمًشا ..

إنه يراه مسكيًنا اآلن .. لقد أصابته الصدمة بشكل مل يتوقعه ..

تذكر كلامت أبليمور يف رسالته له ..

انحىن وأمسك بيد ِإيروم وقال:

- لقد ساحمك القائد أبليمور رغم علمه بكل ما فعلت ..  

وأنا أساحمك أيًضا .. أنت حر. 

حدق يف آلنر غري مصدٍق ثم بدأ يبيك ويقول:
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- ال، أنا أستحق املوت .. ال ميكن أن تكون هنايتي هكذا ..

اقتلين وأرحين من هذا الشعور القاتل.

آلُدو:
- كنت أود أن أفعلها حًقا. 

آلنر:
- لقد منحك القائد أبليمور فرصة أخرى يا سيدي .. ال ميكن أن أنتزع هذه 

الفرصة منك .. رمبا تذهب إىل مكان جديد وتبدأ فيه حياة جديدة تنىس فيها 

املايض بكل ما فيه.

مل جيبه ِإيروم وهو يملق فيه ..

هل هذه النهاية حًقا ؟

هل كان خُمطًئا طوال ذلك الوقت؟

هل تسبب يف مقتل أبليمور حًقا؟

هنض ونظر إىل اجلميع دون أن يتكلم ثم سار .. وابتعد .. 

ومل يره أحد بعدها ..

أما آلُدو فقد توقف أمام آلنر وقال:

- لكن هذا مل يكشف بعد ما حدث .. من قتل القائد أبليمور ؟

آلنر:
- هذا يشء مل أصل إلجابته بعد .. 

آلُدو:
- ساحمين، لقد ظلمتك كثرًيا. 

آلنر:
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- أى شخص مكانك كان ليفعل املثل.

آلُدو:
- سيعود كل يشء كام كان .. جيب أن يدث هذا.

آلنر:
سنحاول يا صديقي .. سنحاول.

ِسيجلر:
- رمبا ميكننا البدء يف البناء مرة أخرى .. رمبا نحتفل اليوم ..

ومن الغد سنبدأ العمل .. أليس كذلك أهيا القائد؟

ابتسم آلنر:

- أشكرك كثرًيا أهيا القائد ِسيجلر بدونك مل يكن ليحدث أى يشء. 

ِسيجلر:
- ال تشكرين أنا، بل اشكر تلك الفتاة.

ثم أشار إىل ِڤرييام فقال آلنر:

- بالطبع، لوال وجودك مل يدث أى يشء من هذا.

ابتسمت له فقال:

- مل أمتكن من الوفاء بوعدي بعد .. لكنين سأستمر يف حماولة كشفه. 

قالت:

- أنا أثق أنك ستفعل .. رمبا حينها نسرتيح قلياًل. 

الُجو:
- أعتقد أنه ميكننا االنرصاف لالحتفال اآلن.

آلنر:



290

- بقيت مهمة واحدة لك قبل أن تصبح حًرا يف الترصف.

تأفف الُجو وهو يقول:

- ملاذا أنا من بني اجلميع الذي لن يتفل؟

ضحك آلنر وقال:

 - ألنك ستحرر اجلميع أواًل. 

 الُجو:
- يف هذه احلالة أوافق .. سأذهب اآلن.

واستدار آلنر وهم باملغادرة لكن ِديليو نادي عليه:

- انتظر يا آلنر

توقف آلنر والتفت إليه فقال:

- بقيت رسالة أخرية ..

وأخرج رسالة أعطاها إىل آلنر وهو يقول:

- رسالة القائد أبليمور األخرية.

قاهلا وهو يبيك ثم انرصف، ففتحها آلنر وهو يسري ..

- آلنر .. لقد عاد اآلن كل يشء إىل البداية .. 
أشكرك ألنك ساحمته .. أشكرك ألنك تركت فرصة له ليتطهر .. 

نعم، هذه الرسالة مل تكن لتصل إليك إن مل تكن قد فعلت هذا .. 

ستكون هذه آخر كلاميت إليك .. لذا سأعطيك بعض املفاتيح التي وحدك 

تستطيع استخدامها للوصول إىل احلقيقة ..

أنا أعرف من تكون حًقا يا بىن .. عرفت منذ وقت بعيد لكين حافظت عىل 

هذا الرس ألين مل أكن أعرف ما خطتك .. 
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لقد كنت أعرف أيًضا عن اخلاتم .. نعم لقد عرفت وأصابين الشك كثرًيا .. 

ومل أصل إىل جواٍب يقنعين يف هذا األمر ..

لكن هناك أمر هام جيب أن تفهمه .. لقد تم التالعب بنا مجيًعا .. 

هذا ما توصلت إليه لكن القدر مل ميهلين لىك أكشف كل احلقيقية .. 

هذا ينطبق عىل اجلميع مهام بلغ رشهم أو ظلمهم .. اجلميع تم التالعب هبم

اذهب إىل ِديلورا واسأل عىل ُلويدر .. سيخربك بجزء من احلقيقة .. 

لكن ال تصدق كل يشء يقوله لك فرمبا يكون خمدوًعا مثل اجلميع ..

األمل الوحيد يف أن توحد كل املاملك، حينها قد تتمكن من املواجهة ..

أنت الوحيد الذي ميكنه هذا .. أنت الوحيد .. 

ال تتخىل عن ِڤرييام يا بىن .. علمها أن تكون قوية .. ساعدها ..

يف النهاية ..

تذكرين يا بىن .. تذكر الرجل الذي أعطاك كل ثقته .. وكنت تستحقها.

انتهى آلنر من قراءة الرسالة وبدأت عيناه تدمعان ..

هذه كلامت تستحق فعاًل أن تكون آخر كلامته ..

لقد كان عظياًم حًقا ..

هل سيكون كل يشء بخري؟! ..

هل سيتمكن من حتقيق كل ما طلبه منه؟! ..

من املؤكد أن الكثري من األمور مل تبدأ بعد .. 

  



 



حين تختار شخًصا ..

قاتل العالم من أجله ..

إياَك أن تتخلى عنه

الُمفتاح الثامن

,,
,,
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ذهب الُجو إىل سجن القرص ..

ووصل إىل حيث يتواجد ُتوير وِمريول وفتح الباب وقال:

- يبدو أن املكان قد أعجبكام. 

قفزا من مكاهنام واحتضناه فقال:

- لقد افتقدتكام كثرًيا.

ُتوير:
- أخربنا ماذا حدث؟

الُجو:
- لقد انتهى كل يشء .. لقد عاد االستقرار إىل املقاومة.

ِمريول:
- والقتال؟

الُجو:
- انتهى دون أن يتأذى كليهام .. تقريًبا.

ُتوير:
- ماذا تقصد؟

الُجو:
- مل أكن أتصور أن يقاتال بتلك اجلدية.

ِمريول:
- الريب أنه كان قتااًل هائاًل.

الُجو:
- رمبا يكون أفضل قتال رأيته يف حيايت.
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ُتوير:
- من كان يتفوق إًذا؟

الُجو:
- كانا متعادلني حًقا .. وهذا ُيدهشين.

ِمريول:
- ألن آلنر ال يقاتل كثرًيا أليس كذلك؟

الُجو:
- بالضبط .. رمبا كان خيفي أكرث مما أظهر.

ُتوير:
- املهم أن األمور قد عادت إىل طبيعتها. 

ابتسم الُجو وقال:

- رمبا ميكننا االحتفال اآلن.

ثم ساروا مًعا للخارج ..
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منذ أن حبسوها مل تكف مارچني عن البكاء .. 

هل من املمكن أن يكون والدها قد أمر بذلك؟! ..

هل هذا قدرها عنده حًقا؟ ..

امتنعت عن الطعام .. 

فكرت كثرًيا يف قتل نفسها لكن مل تواهتا الشجاعة لفعل ذلك

سمعت البا ب ُيفَتح دفنت رأسها بني يدهيا وسمعت صوت يقول:

- مارچني.

رفعت رأسها يف حذر فوجدت ِڤرييام فنظرت هلا يف دهشة وقالت:

- هل قبضوا عليِك أنِت أيًضا؟

ابتسمت هلا ِڤرييام وضمتها إليها قائلة:

- لقد انتهى كل يشء يا مارچني.

مل تفهم فسألت:

- انتهى كل يشء؟ .. كيف؟

ِڤرييام:

- لقد عاد االستقرار للمقاومة.

مارچني:

- هل تقصدين أن ..

ِڤرييام:

- نعم، لقد عاد آلنر للقيادة وعرف اجلميع احلقيقة.

مارچني:

- و .. و أيب؟
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ِڤرييام:

- ال تقلقي، لقد كان األمر غريًبا. 

مارچني:

- كيف؟

ِڤرييام:

- إنه بخري .. سأحيك لِك كل يشء.

مارچني:

- هل ميكنين اخلروج اآلن؟

نظرت إليها ِڤرييام بشفقة وقالت:

- بالطبع سنذهب اآلن.

ثم ساعدهتا عىل النهوض .. كانت ضعيفة للغاية.

وأمسكت بيدها وخرجا مًعا ..

وفور رؤيتها للنور تذكرت مارچني كل يشء ..

بعد كل ما حدث .. وبعد كل ما فعله أبوها هبا .. 

لقد ارتاحت حًقا حني علمت أنه بخري ..

كيف يكون ذلك ممكًنا؟! ..

إهنا ال تدري ..

  



299

توجه آلُدو إىل سجن نايرا ..

كان ال يعرف كيف ميكنه أن يواجهها .. 

لقد خان ثقتها حًقا .. ومل يستطع أن يميها حني كان جيب أ ن يفعل ..

وقف أمام الباب وفتحه وتردد قلياًل قبل أن يدخل ويقف أمامها يف صمت ..

حني رأته هنضت رسيًعا وارمتت يف حضنه وهى تقول:

- لقد كنت واثقة أنك ستأيت ..

قال:

- ساحميين.

قالت:

- عىل ماذا؟

قال:

- ألنين مل أُصدقك .. وألنين مل أقم بحاميتك.

قالت:

- مل يكن أحد ليصدق .. كانت كل األمور تشري أنه اخلائن ..

األمر كان معقًدا جًدا.

قال:

- لكنين عجزت عن محايتك وأنا قائد للمقاومة .. أى فشل بعد هذا؟!

قالت:

- ال، مل يكن األمر كذلك .. أنت أقوى منهم مجيًعا ..

لكنهم أخذوين يف غيابك.

ابتسم هلا وهو يقول:
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- أال تشعرين بالغضب حًقا؟

قالت:

- إنين أتفهم كل ما قمت به

ابتسم واحتضنها مرة أخرى قبل أن يربت عىل بطنها ويقول:

- كيف هو؟ .. هل تأذى؟

قالت:

- ال، إنه بخري. 

ثم ضحكت:

- ال يتوقف عن ركيل .. سيكون قوًيا مثلك.

ضحك وقال:

- سأحرص عىل أن يكون أقوى مين.

ثم أمسك يدها واصطحبها للخارج وهو يقول:

- أعدِك .. أن ما حدث لن يتكرر مرة اخرى

ابتسمت له وسارت بجواره إىل اخلارج ..
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راجع ِچريود اخلطة مع ِإكسريو للمرة األخرية ثم قال:

- هل أنت واثق من هذه اخلطة؟

ِإكسريو:
- متاًما .. لقد وضعها أمُلوند اعتامًدا عىل ما ميرون به يف ِليبار.

ِچريود:

- هل تثق يف أمُلوند؟

ِإكسريو:
- بالطبع.

ِچريود:

- ملاذا؟

ِإكسريو:
- ألنه تلميذي .. وال ميكن لتلميذ أن خيون ُمعلمه.

ِچريود:

- وأنت؟

ِإكسريو:
- أنا ماذا؟

ِچريود:

- هل ميكن أن ختونين؟

ِإكسريو:
- وملاذا أفعل هذا؟

ِچريود:
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- هل جيب أن يكون هناك سبب للخيانة؟

ِإكسريو:
- بالطبع، الشخص الذي خيون بال سبب شخص أمحق.

ِچريود:

- فليكن، متى سيتحرك اجليش؟

ِإكسريو:
- يف أقرب وقت ممكن.

ِچريود:

- احرص عىل تنفيذ كل يشء جيًدا ..

اومأ ِإكسريو برأسه ثم انرصف ..

ليبدأ املرحلة اجلديدة ..
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اجتمع آلنر باأليتام للمرة األوىل منذ بداية تلك األحدث فكان استقباهلم له 

حافاًل وأحاطوا به مجيًعا وأرصوا أن يعانقوه واحًدا واحًدا وملا انتهوا جلسوا 

مجيًعا يف أماكنهم وقال هلم:

- لقد اشتقت إليكم مجيًعا حًقا .. لقد كانت فرتة صعبة تلك التي مررنا هبا

لكن املهم أننا عربناها مجيًعا .. ألننا كنا مًعا .. أتدرون ما مكننا من ذلك؟

ِريڤار:

- احلب.

ِريربوتا:
- الثقة.

ِكريتو:
- القوة.

آلنر:
- لقد عربنا بكل هذا مًعا .. 

لو مل تكن مارچني حتب املقاومة حًقا ملا فكرت يف مساعدة ِڤرييام .. 

ولو مل تكن ِڤرييام تثق يب مل تكن لتخاطر بتلك اخلطة .. 

ولو مل أكن أثق بقوة آلُدو مل أكن ألخاطر باستمرار هذه اخلطة .. 

لقد أخربتكم ُمسبًقا أننا سننترص فقط إن سخر كل منا قوته للمقاومة ..

وهذا ما حدث بالفعل.

ِريربوتا:
- لكن أهيا القائد .. ملاذا بدأ األمر؟ .. لو كانت هناك ثقة حًقا مل يكن ينبغى 

أن يتم وضعك بالسجن.
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آلنر:
- ال ينبغي أن تعتقد أن اجلميع يثق بك بنفس القدر .. من املؤكد أن البعض ال 

يثق بالقدر الكايف .. ليس ليشء يسء .. ولكن رمبا ألنك مل تقدم هلم ما يكفي 

لىك تنال ثقتهم الكاملة .. الناس ختتلف .. هذا هو اخلطأ الذي وقعت فيه .. 

والذي كاد أن يكلفين حيايت .. أنين تعاملت مع اجلميع بنفس التفكري. 

ِريربوتا:
- ما الذي كان جيب أن تفعله؟

آلنر:
- أنت كقائد جيب أن تتعامل مع كل شخص عىل قدر فكره وعىل قدر ثقته.

ِريربوتا:
- وكيف أتعامل مع من ال يثق يب؟

آلنر:
- إن كان ال يثق بك لكنه خملص للمقاومة فَقِربُه منك لىك يرى عملك ..

لىك يرى عن قرب أنك تستحق ثقته. 

ِريربوتا:
إن كان غري خملٍص للمقاومة؟ - و

آلنر:
- يف اللحظة التي تكتشف أنه غري خملٍص للمقاومة لن تكون بحاجة إىل نيل 

ثقته .. سيكون عليك أن تضعه جانًبا .. ملنع نرش أثره بني اجلميع.

ِريربوتا:
- حتى ال تنترش اخليانة بني اجلميع
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اومأ آلنر براسه موافًقا ثم قال:

- الفرتة القادمة ستبدأون التدريبات القتالية .. سيكون الُجو هو معلمكم

أحسنوا الترصف .. وتعلموا منه بقدر ما ميكنكم .. 

حني تصبحون أقوياء ستتمكنون من وضع اخلطط ومحايتها أيًضا ..

رفع اجلميع أيدهيم يف فرحة فابستم ثم أشار هلم باالنرصاف ..

ثم خرج هو بعدهم ..
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دخل احلارس عىل ُدُروجا ووضع أمامه الطعام وأعطاه ورقة وقال:

- استعدا .. الليلة سيتم كل يشء.

أمسك ُدُروجا بذراعه وقال:

- أخربين من يرسل تلك الرسائل؟

لكمه احلارس بقوٍة وهو يقول:

- أتريد طعاًما غريه أهيا الوغد؟ .. يف املرة امُلقبلة لن أعطه لك.

وخرج وأغلق الباب خلفه .. 

فتح ُدُروجا الورقة ووجد مكتوًبا فيها ..

- هل أنت مستعُد للخضوع يل يا ُدُروجا؟! ..

طوى الورقة وهو يفكر ..

اخلضوع له؟!

من املؤكد أن هذا الشخص يعرفه جيًدا ..

هل هو أحد أعداء ِچريود؟! ..

ماذا يريد منه؟! ..

وملاذا هو بالذات؟! 

رمبا يعرف إجابة كل هذا الليلة ..

نعم الليلة ..
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اجتمع قادة املقاومة للمرة األوىل منذ وفاة القائد أبليمور .. 

آلنر:
- أمتىن أن نقف مجيًعا يف صمٍت لنتذكر القائد أبليمور ..

الذي أنقذ املقاومة يف كثرٍي من املرات حًيا وأنقذها من بعد مماته أيًضا ..

لعل روحه تصل إىل سالمها األخري اآلن.

وقفوا مجيًعا وبعد أن انتهوا قال آلنر:

- أود أن يكون القائد ِسيجلر هو قائدنا الرشيف من اليوم .. من يوافق؟

رفع اجلميع أيدهيم باملوافقة فقال آلنر:

- سيكون عليك يا سيدي أن تبدأ احلديث عن النقاط التي تشغلنا حالًيا.

ابتسم له ِسيجلر وهو يتذكر كلامت أبليمور األخرية له عنه وقال:

- حسًنا أهيا السادة، لقد استقرت كل األمور يف رايتوريا .. وأعيننا يف كل 

مدهنا تشري إىل ذلك، لكن هناك شيئان يثريان القلق جيب علينا أن نتعامل 

معهام لنضمن استمرار هذا االستقرار ..

النقطة األوىل .. أن جيش كاترونيا قد حترك من جديد وهو يتجه اآلن إىل 

قلعة ِمروڤال عىل احلدود.

آلُدو:
- هل هناك نية لدهيم للتقدم أكرث؟

آلنر:
- أتوقع هذا، رمبا يكونون قد فكروا باستغالل ما يدث هنا ملهامجتنا.

ُلوكار:
- يف هذه احلالة رمبا يكون علينا أن نتحرك ملواجهتهم. 
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ِديليو:
- أعتقد أن علينا فقط أن نرسل جيًشا ملنعهم من التقدم ..

رمبا يتمركز اجليش يف باتُروزا.

آلنر:
- أنا أؤيد هذا الرأى .. سرُنسل جيًشا بقيادة ُتوير وِمريول ستكون مهمة هذا 

اجليش منع تقدمهم إىل رايتوريا.

ِسيجلر:
- رمبا يكون هذا الرأى األكرث حكمة للوقت احلايل ولكن لو أردتم رأيي 

الشخيص فلن تتوقف حماوالت ِچريود إلشعال احلرب يف رايتوريا أبًدا.

آلُدو:
- هل تقصد أننا جيب أن نقاتله يف أرضه؟

آلنر:
- نعم، وهذا ما سيحدث ولكن ليس اآلن.

ُلوكار:
- متى إًذا؟

ِسيجلر:
- هناك نقطة أخرى رمبا تكون أكرث إحلاًحا .. 

مملكة ِسيرڤونا .. وجود الكاترونيني هناك جيعلنا نقع بني املطرقة والسندان

هم لدهيم الفرصة ملهامجتنا من هناك أو من كاترونيا.

آلنر:
- بالضبط، هلذا فأولويتنا اآلن حترير ِسيرڤونا.
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آلُدو:
- لكن هل يتقبل شعب ِسيرڤونا هذا أم يعتربنا غزاًة ُجدد؟

آلنر:
- ال، إن معنا احلق الكامل يف حتريرها.

ِديليو:
- ماذا تقصد؟

آلنر:
- سيتضح كل يشء بعد أن نُحررها منهم.

ِسيجلر:
- فليكن، أولويتنا اآلن هى ِسيرڤونا .. هل هناك من خيتلف عىل هذا؟

مل يعرتض أحد فقال ِسيجلر:

- لقد تقرر األمر إًذا.

آلنر:
- سريحل ُتوير وِمريول بجيشهام .. وسرنحل نحن إىل ِديلورا  .. 

وسيبقى القائد ِديليو هنا ليدير أمور رايتوريا.

ِديليو:
- أنا؟

آلنر:
- نعم، لقد ائتمنك القائد أبليمور عىل مستقبل املقاومة من قبل .. 

لذا املقاومة تائتمنك اآلن عىل مستقبل رايتوريا.

ِسيجلر:
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- أتفق مع هذا.

ابتسم ِديليو وقال:

- أنت توافق ألنك ترغب بالقتال وتريك هنا.

ضحك ِسيجلر وقال:

- هل متلك االعرتاض عىل قرار القائد؟

ضحكوا مجيًعا فقال ِديليو:

- هذا رشف كبري يل، سأحافظ عىل استقرار األمور حتى عودتكم.

ِسيجلر:
- لقد تم األمر .. فلنستعد مجيًعا للرحيل.

وهنضوا مجيًعا وانرصفوا ..

وحلق آلُدو بآلنر وقال له:

- هناك يشء أود أن اسألك عنه.

آلنر:
- ماهو؟

آلُدو:
- أخربين القائد أبليمور أنه قد أخربك عمن أكون .. هل حدث هذا؟

آلنر:
- نعم، لقد أخربين.

آلُدو:
- هل ستخربين مبا أخربك به؟

آلنر:
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- بالطبع سأفعل، لكن ليس هذا الوقت املناسب.

آلُدو:
- هل األمر خطري إىل تلك الدرجة؟

آلنر:
- ال، لكين ال أفضل أن تعرف اآلن.

آلُدو:
- فليكن، سأترك توقيت إخباري لك.

ابتسم آلنر:

- استعد للرحيل وأخرب نايرا أهنا رمبا تلد يف ِديلورا. 

آلُدو:
- وماذا يعين هذا؟

آلنر:
- هى ستفهم.

ابتسم آلُدو:

- إهنا ال تقل غموًضا عنك .. أحيانًا أخشاها كثرًيا.

ضحك آلنر وهو يسري وقال:

- أنصحك أن تبقى كذلك. 

ثم توجه إىل منزله والقلق يساوره من كل يشء ..

هل اقرتبت معرفته للحقيقة؟! ..

رمبا ..
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ذهب ِسيجلر إىل ِڤرييام ليطمنئ عليها وبعد جلوسهام لوقٍت قال:

- سرنحل قريًبا يا ِڤرييام .. سأعود بأرسع ما ميكنين.

قالت:

- سأذهب معكم.

ِسيجلر:
- ماذا؟

ِڤرييام:

- سأذهب معكم .. ال ميكنين البقاء هنا.

ِسيجلر:
- األمر خطري يا بنيتي .. نحن ذاهبون إىل احلرب. 

ِڤرييام:

- ال يوجد يشء ألبقى من أجله هنا. 

فهم ِسيجلر ما تقصده فقال:

- الكل هنا يبك.

ِڤرييام:

- وأنا أحبهم ولكن مكاين مع املقاومة دامئًا .. 

لقد أخربين أيب أن أكون قوية ولن أكون كذلك ببقايئ هنا.

ِسيجلر:
- لن ميكنين أن أثنيك عن هذا القرار.

ِڤرييام:

- لقد فكرت جيًدا يف هذا.
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ِسيجلر:
- كام تودين، سأبقي عيين عليِك دامئًا.

ابتسمت ِڤرييام:

- أشكرك.

ِسيجلر:
- أنت ابنتي اآلن.

ثم احتضنها فقالت:

- أعرف.

ثم هنض وقال:

- عليِك االستعداد إًذا.

ثم انرصف ..

هل أقوم بواجبي كام ينبغي يا أبليمور؟! ..

أمتىن أن أكون كذلك ..
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اجتمع آلنر مع الُجو وُتوير وِمريول وأخربهم آلنر مبا انتهى إليه اجتامع القادة 

فقال ُتوير:

- هذه مسئولية كبرية.

آلنر:
- لقد وثق اجلميع فيكام.

ِمريول:
- هذا يشء يسعدنا.

الُجو:
- يبدو أننا سننفصل اآلن .. ستفصل بيننا رايتوريا بأكملها.

آلنر:
- ال أعتقد أن هناك أى قائد سيؤدي تلك املهمة أفضل منكام.

ُتوير:
- ما الذي يتوجب علينا فعله؟

آلنر:
- ستتمركزان باجليش يف باتُروزا عىل حدود رايتوريا، التتقدم أكرث من ذلك 

وال تستجب ألى استفزاز قد يدث من جيش كاترونيا يف ِمروڤال.

ِمريول:
- هل تتوقع أن هيجموا علينا؟

آلنر:
- رمبا، توقع أى يشء منهم.

ُتوير:
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- ماذا لو هجموا علينا؟

آلنر:
- دافع عن القلعة بقدر استطاعتك ولو رأيت أن ميزان األمور يتجه إليهم 

انسحب بأكرب قدر ممكن من القوات إىل النقطة التالية ومتركز هناك.

ِمريول:
- أمتىن أن ينتهى كل هذا قريًبا.

الُجو:
- نعم، رمبا يأيت الوقت الذي نعود فيه مجيًعا إىل حيث بدأنا.

ُتوير:
- لقد اشتقت حًقا لتلك األيام.

آلنر:
- سيحدث، علينا أن نقطع بعض اخلطوات قبل هذا.

ثم هنض وقال:

- استعدا للرحيل أهيا القادة

وعانقهام ُمودًعا وفعل الُجو املثل ثم انرصفا .. 

  



316

يف طريقه للعودة قابل آلنر ِڤرييام فقال هلا:

- مرحًبا مبنقذيت.

قالت:

- عليك أن تتوقف عن قول هذا.

قال:

- ال ميكنين .. كيف حالك؟

قالت:

- أستعد للرحيل معكم.

قال:

- كنت أتوقع هذا.

قالت:

- أخربين أيب أن أكون قوية ألمحي نفيس.

قال:

- لقد طلب مين أن أقوم بتدريبك.

قالت:

- كنت سأطلب منك هذا.

قال:

- األمر ليس سهاًل.

قالت:

- بالطبع، لكنك ستقوم بحاميتي دامئًا أليس كذلك؟

قال:
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- بالطبع سأفعل.

ابتسمت وقالت:

- يبدو أن مصريي يرتبط بك اآلن.

نظر يف عينيها طوياًل ثم نظر بعيًدا وهو يقول:

- أنت ال تفهمني ..

قالت:

- عن أى يشء تتحدث؟

قال:

- إن قلبي ُمعلق هبا ..

شعرت بغصة يف حلقها وهى تقول:

- لقد أدركت هذا.

قال:

- سنتزوج قريًبا.

قالت:

- هل حُتبها كثرًيا؟

قال:

- منذ سنوات بعيدة.

رسمت بسمة عىل وجهها وهى تقول:

- سيكون هذا عظياًم إًذا.

قال بحزٍن:

- أنا ال أريد أن أخدعك.
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قالت:

- أعلم هذا.

قال:

- ومل أكن أمتىن أن أُسبب لك هذا.

قالت:

- أنا سعيدة اآلن ألنك ستكون سعيًدا معها.

قال:

- لكنين ..

وضعت يدها عىل فمه وقالت:

- ال تشعر بالشفقة أو احلزن .. أنا سعيدة حًقا من أجلك ..

إخالصك هلا لسنوات .. ال أنكر أنين أحسدها كثرًيا عليك .. عىل قلبك هذا و

كام أننا سنبقى عائلة واحدة دامئًا أليس كذلك؟

قال:

- بالطبع، لن أختىل عنِك أبًدا.

ابتسمت وقالت:

- هذا كل ما أريده. 

ثم استدارت وسارت بعيًدا وبدأت دموعها تنهمر ..
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 الِسّن: أربع وعشرون سنة
ذهب أبليمور إىل راڤيو ودخل عليه وقد بدا عىل وجهه القلق فقال راڤيو:

- ما األمر؟

أبليمور:
- أال جيب علينا إخباره؟

راڤيو:

- ال.

أبليمور:
- أليس من حقه أن يعرف؟

راڤيو:

- مل ين الوقت بعد. 

أبليمور:
- مل أعد أحتمل الصمت.

راڤيو:

- أبليمور .. لقد أحببته أكرث مما ينبغي .. ال تنَس أن ما نفعله أهم.
أبليمور:

- أحيانًا أعتقد أن كل ما أفعله رمبا يكون من ختطيطه هو .. 

رمبا حتى ما أنوي تركه خلفي يكون من ختطيطه هو.

راڤيو:

- أنت هتول األمر.

أبليمور:
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- رمبا يكون قد سيطر عليك أيًضا. 

راڤيو:

- ال، ال ميكنه ذلك.

أبليمور:
- ملاذا؟

راڤيو:

- فقط ال ميكنه أن يفعل.

أبليمور:
- األمر أصبح مريًبا للغاية .. ملاذا مل خيربك بشأنه إًذا؟

راڤيو:

- بالتأكيد لديه خططه .. سرنى إىل أى مدى ميكن أن يصل.

أبليمور:
- نعم، سرنى.

راڤيو:

- راقبه جيًدا فقط .. وسوف تكشف الفرتة القادمة كل يشء. 

تركه أبليمور وانرصف ..

هل هذا هو ما حدث فعاًل؟! ..

هل كل يشء يدث قد خطط له ُمسبًقا؟! ..
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الِسّن: أربع وعشرون سنة وتسعة أشهر

وصلت قوات املقاومة إىل ِإسكاردا وتوقفت هناك للراحة والتزود باملؤن ..

وتركهم آلنر وسار يف شوارع املدينة حتى توقف أمام منزٍل وطرق الباب ..

بعد قليل فتح له الباب طفل صغري .. كان يبيك ولكنه حني رأى آلنر توقف 

عن البكاء وقال:

- القائد آلنر.

آلنر:
- كيف حالك يا لِيڤويد؟

مسح دموعه وهو يقول:

- هل أنت حًقا هنا؟

انحىن آلنر وربت عىل رأسه وهو يقول:

- لقد وعدتك أنين سأعود أليس كذلك؟

مل جيبه الفتى ونكس رأسه يف حزٍن فقال آلنر:

- ما الذي حدث؟

دخل الفتى فدخل آلنر وراءه ثم أشار الفتى إىل جسد أمه ففحصها آلنر 

وأدرك سبب حزنه .. لقد ماتت ..

احتضنه آلنر دون أن يتحدث ..

وانتظر حتى تم دفنها يف هذا اليوم ..

ويف اليوم التايل أخربه آلنر أنه سريحل اليوم ..

لِيڤويد:

- خذين معك.
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آلنر:
- لكين سأغادر بعيًدا جًدا.

لِيڤويد:

- لقد كانت أمي سبب بقايئ هنا .. لقد طلبت مين أن أبقى من أجل محايتها ..

هل أمتمت مهمتي كام ينبغي أهيا القائد؟

أمسك آلنر بكتفه وقال:

- نعم، لقد أمتمتها.

ثم نظر بعيًدا وقال:

- ستذهب معي .. استعد للرحيل. 

ومجع لِيڤويد بعض حاجياته ثم سار بجوار آلنر الذي قال له:

- مرحًبا بك يف املقاومة يا لِيڤويد.

مل يبتسم الفتى لكنه توقف والتفت ونظر إىل منزله ..

ثم أكمل سريه ..
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وصلت قوات املقاومة إىل ِمرياَنا ..

وجلس آلنر مع الُجو وحدمها وقال له:

- سيبدأ دورك اآلن يا صديقي .. ستأخذ فرقة معك وتذهب إىل ِديلورا من 

خالل النفق الذي يربطها مِبرياَنا، ال تظهر قواتك إال بعد أن تلتقي بِإيُچونتا. 

الُجو:
- ألن تأيت معنا؟

آلنر:
- أنا أثق بأنك ستفعلها .. كام أن ِإيُچونتا ستسهل األمر كثرًيا. 

الُجو:
- لقد أصبحت سمعتها جتوب املاملك .. هل تعرف ماذا ُيطلقون عليها هناك؟

ابتسم آلنر دون أن جُيب فأكمل الُجو:

- األفعى .. هل تتخيل أن تلك الفتاة اهلادئة قد أصبحت هكذا؟

ابتسم آلنر وقال:

- أنت فقط الذي كنت تراها هادئة عىل الدوام.

الُجو:
- رمبا .. حسًنا سأذهب غًدا 

ثم انرصفا مًعا لالستعداد للرحيل ..

إىل ِسيرڤونا ..

إىل املايض .. و
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ذهب آلنر إىل راڤيو فاستقبله قائاًل:

- لقد كنت أنتظرك منذ فرتة .. ملاذا تأخرت؟

آلنر:
- كان هناك الكثري من األمور التي جيب إهناؤها أواًل.

راڤيو:

- أمتىن أن يكون هذا هو السبب الوحيد.

آلنر:
- وهل هناك يشء أخر قد يؤخرين عنك؟

راڤيو:

- رمبا يكون لديك خططك اخلاصة.

آلنر:
- وهل هذا يشء يسء يا سيدي؟

راڤيو:

- أحيانًا يكون كذلك، لقد بدأت تنحرف كثرًيا عن مسارك.

آلنر:
- كل هذا يدث رغاًم عين.

راڤيو:

- أصبحت خُتفي الكثري عين.

آلنر:
- ألست خُتفي أنت أيًضا الكثري؟

راڤيو:
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- وأصبحت تناقشين كثرًيا أيًضا.

آلنر:
- أنت من علمين أن أفعل.

راڤيو:

- فليكن، لن أُجربك عىل البوح مبا خُتفي لكن هناك سؤال واحد ..

هل استخدمته عىل أبليمور؟

ضيق آلنر عينيه وقال:

- ماذا تقصد؟

راڤيو:

- أنت تفهم ما أقصد .. أبليمور يظن أنك استخدمته عليه ورمبا كل ما فعله 

يكون خطتك أنت منذ البداية.

آلنر:
- هل تعتقد هذا يا سيدي؟

راڤيو:

- أنا اسألك ألين ال أعرف.

آلنر:
- وأنا أيًضا ال أعرف.

ثم انرصف تارًكا راڤيو يف حريته ..

لقد تغري كثرًيا .. 
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الِسّن: مخس وعشرون سنة وثالثة أشهر

مدينة ِديلورا مملكة ِسيرڤونا ..

وصلت قوات املقاومة إىل ِديلورا واستقبلهم األهايل بالرتحاب الشديد مما أثار 

تعجب آلُدو الذي قال:

- إهنم يستقبلوننا كام لو كنا جيشهم. 

ابتسم آلنر ثم ترجل عن جواده ففعل اجلميع مثله وساروا خلفه ..

فتح آلنر ذراعيه وقال:

- مرحًبا بكم يف ِديلورا .. مدينة األيتام.

آلُدو:
- مدينة األيتام؟

آلنر:
- نعم، هذه املدينة يكمها األيتام فعلًيا. 

وأيت إليه الُجو واحتضنه قائاًل:

- لقد حتررت ِديلورا .. كانت ِإيُچونتا رائعة كعادهتا.

جاء صوهتا من خلفه وهى تقول:

- بالطبع، هل تظنين مثلك أهيا األمحق؟

ثم نظرت إىل آلنر وقالت:

- لقد أصبحت اآلن ممثاًل للسلطة يا آلنر .. كم تغري الزمن.

احتضنها وهو يقول:

- ال، لن أكون هذا الشخص.

ِإيُچونتا:
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- ملاذا أتيت إًذا كامللوك؟

آلنر:
- هلذا قصة طويلة سأحكيها لِك الحًقا.

ثم التفت إىل اجلميع وقال:

- سيقودكم الُجو مجيًعا إىل أماكن اسرتاحتكم. 

آڤِريا:

- أين ستذهب؟

قال:

- هناك عدة أمور جيب القيام هبا هنا .. لكين سأعود لِك برسعة.

عقدت حاجبيها يف غضٍب فابتسم وقال:

- عليِك أن تستعدي .. لقد اقرتب األمر .. هل نسيتي زفافنا؟

ابتسمت وقالت:

- هذا إن تذكرت املوعد.

قال:

- هذا هو املوعد الوحيد الذي ال ميكنين نسيانه بالطبع. 

قالت وهى تشري بسبابتها:

- ستندم إن نسيته 

ضحك ثم لوح بيده وانطلق ..  
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ُلويدر .. كان هذا هو االسم الذي ذكره أبليمور يف رسالته ..
لكن أين جيده .. 

لقد ذكر أنه هنا يف ِديلورا .. لكن ِديلورا مدينةكبرية والبحث فيها سيكون 

صعًبا .. لكنه جيب أن جيده ..

جاءه صوت يناديه من خلفه فالتفت ليجد ُلوِسينو فصافحه وقال:

- ُلوِسينو .. أين كنت طوال تلك الفرتة؟

ُلوِسينو:
- لقد كنت يف املهمة التي كلفتين هبا؟

آلنر:
- هل توصلت إىل يشء؟

لوسنو:

- نعم، لقد هرب أرِبن حني ظهر القائد ِديليو وتتبعته. 

آلنر:
- وأين هو؟

ُلوِسينو:
- لقد هرب إىل ِويندا العاصمة. 

فكر آلنر قلياًل ثم قال:

- ِويندا؟ .. ملاذا ِويندا؟

ُلوِسينو:
- ال أعرف أهيا القائد. 

آلنر:
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- لقد أديت مهمتك بشكٍل رائع.

ُلوِسينو:
- هناك أمر أخر ..

يف طريق عوديت علمت أن القائد ِإيروم أيًضا قد وصل إىل هناك.

آلنر:
- ِإيروم أيًضا .. ما الذي يدث يف ِويندا؟

ُلوِسينو:
- كنت أرغب بالبقاء ومجع بعض املعلومات لكين فضلت العودة إلخبارك.

آلنر:
- لقد أحسنت .. اذهب اآلن لتسرتح.

وتركه وأكمل طريقه حتى وصل إىل هدفه .. طرق الباب وانتظر ..

ُفِتَح الباب وخرج منه ِدرونر يف حذر وما إن رأى آلنر حتى احتضنه قائاًل: 

- آلنر .. لقد مرت فرتة طويلة 
ثم دخل ِدرونر وهو يقول:

- لقد عاد آلنر.

هنض اجلميع لتحيته يف حٍب .. لُوناچا وُچوران وأمهام ولِوينڤا ثم قال لُوناچا:

- لقد علمنا بقدومك بعد أن جاءت قوات رايتوريا. 

ُچوران:

- نعم، لقد كنا نتابع كل ما يدث يف الفرتة املاضية.

لِوينڤا:

- لقد أصبحت شهرًيا هنا. 
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آلنر:
- لقد حالفين احلظ ليس أكرث.

ُچوران:

- أمتىن أن يالفين مثل حظك هناك .. يف أِريندوس.

قالت أمه:

- ليس حظًا .. إنه يستطيع أن يفعل أكرث من هذا.

لُوناچا:

- إن أمي تثق بك أكرث مما تثق بنا.

ضحكوا مجيًعا فقالت:

- ال، بالطبع أثق بكام كثرًيا.

آلنر:
- ما هى األخبار يف أِريندوس؟

لِوينڤا:

- ِلينوكسا تتابع إرسال رسائلها إلينا باستمرار .. لقد أصبح األمر خطرًيا للغاية 

هناك .. لقد احتل الِريداچيون كامل اململكة تقريًبا .. مل يتبَق إال مدينة 

ِبريكس يف الشامل حيث متكن ِبيلكورت من الدفاع عنها جيًدا .. وِإيلداس.
لُوناچا:

- يف آخر رسالة .. أخربتنا أهنم يف طريقهم إليها لكنها ستدافع عن املدينة.

لِوينڤا:

- لقد أخربناها عام يدث هنا أيًضا .. وأبدت إنزعاجها مما حدث مؤخًرا لك.

آلنر:
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- هذا يشري إىل أن وقت العودة قد اقرتب أليس كذلك؟

ُچوران:

- هل تعتقد أننا مستعدون لذلك؟

آلنر:
- رمبا .. سنعرف هذا قريًبا.

لُوناچا:

- لقد وددنا كثرًيا أن نأيت لدعمك لكن منعتنا ِإيُچونتا. 

آلنر:
- لقد أحسنت بفعل هذا .. ال أحد يعلم أنكم هنا وال ينبغي أن يعلم أحد.

لِوينڤا:

- نحن نعلم أننا عبء عليكم.

آلنر:
- األمر ليس هكذا.

ثم هنض وقال:

- ستظهرون مجيًعا قريًبا .. لكن هناك عدة أشياء جيب أن أقوم هبا أواًل.

ُچوران:

- سننتظر إًذا. 

ابتسم وقال:

- سأنرصف اآلن وسأعود قريًبا ..
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يف طريق عودته قابل آلنر ِإيُچونتا التي قالت له:

- ما الذي يدث هنا حًقا يا آلنر؟

آلنر:
- لقد تغريت قواعد اللعبة متاًما يا ِإيُچونتا ..

هدفنا اآلن ليس حترير ِسيرڤونا فقط بل حترير املاملك الثالث.

ِإيُچونتا:

- وماذا يعين هذا؟

آلنر:
- سأرشح لِك الحًقا .. لكن هناك مهمة لن يتمكن من القيام هبا إال الصغار.

ِإيُچونتا:

- ما هى؟

آلنر:
- رجل اسمه ُلويدر .. أريد أن نصل إليه دون أن يشعر أننا نبحث عنه.

ِإيُچونتا:

- من يكون هذا الشخص؟

آلنر:
- جزء من املايض سيضمن لنا املستقبل.

ِإيُچونتا:

- مل أفهمك لكن سنقوم باملهمة .. حني أصل إليه سأخربك.

ابتسم هلا آلنر ثم انرصف وعاد إىل حيث ترك اجلميع .. 
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يف باتُروزا جلس ُتوير وِمريول ملناقشة مستجدات األمر ..

ُتوير:
- مل أتوقع أن يتم هجومهم هبذه الرسعة.

ِمريول:
- وأسلوهبم أيًضا .. إهنا املرة األوىل التي يقاتلون فيها هبذا األسلوب.

ُتوير:
- ماذا حدث هلم؟ .. كيف تطوروا هبذا الشكل؟

ِمريول:
- ال أدري لكننا نفقد بالفعل الكثري من القوات والقتال غري متكافئ متاًما.

ُتوير:
- جيب أن نُرسل رسالة إىل ِليبار .

ِمريول:
- لكن وقت وصول الرسالة وانتظار الرد يعين أننا سنشهد كارثة هنا.

ُتوير:
- هل ترى أن ننسحب اآلن إىل أقرب نقطة أمنة.

ِمريول:
- نعم، لقد أخربنا آلنر أال نُغامر بالقوات.

ُتوير:
- حسًنا، فلننسحب إًذا 

ثم أصدر األمر لكافة القوات باالنسحاب ..
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استيقظ اجلميع عىل رصاخ نايرا ..

وذهب آلنر ُمرسًعا إليهم فقال له آلُدو:

- يبدو أن املوعد قد حان ..

ابتسم آلنر وطأمنه وانتظرا مًعا ..

وحني سمعا صوت بكاء دخال فقالت ِڤرييام:

- يشبهك كثرًيا يا آلُدو.

تناوله منها وضمه إليه برفق وهو يقول:

- ِإُيورنو .. اسمه سيكون ِإُيورنو.
آلنر:

- لعله يرث منك كل يشء يا صديقي.

ثم اقرتب آلُدو من نايرا وقال هلا:

- انظري يا حبيبتي .. إنه ُيشبهين حًقا.

ابتسمت يف ضعٍف وقالت:

- لقد أخربتك من قبل.

قبل رأسها ثم قبل ِإُيورنو وقال:

- ستبدأ مهمتي الشاقة اآلن ..

ضحك اجلميع .. 

وكان يوًما ُمبهًجا ..
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دخل احلارس ُمرِسًعا وهو يمل رسالة إىل ِچريود الذي أخذها وفتحها وبعد 

أن قرأ ما فيها ابتسم وهو يقول:

- يبدو أن خططه بالفعل قد أتت بثامرها. 

ثم طلب من احلارس استدعاء ِإكسريو فخرج احلارس وبعد قليل جاء ِإكسريو 

الذي قال:

- لقد طلبتين يا سيدي.

أعطاه ِچريود الرسالة وهو يقول:

- لقد سقطت باتُروزا يف أيدينا.

قرأ ِإكسريو الرسالة ثم قال:

- هذه البداية فقط يا سيدي.

ِچريود:

- لقد كنت حُمًقا بشأنه.

ِإكسريو:
- بالطبع يا سيدي .. مازال لدينا الكثري لنفعله.

ِچريود:

- نعم، ستكون تلك خطوتنا األوىل. 

ثم هنض وقال:

- اخربه أنين أضع ثقتي الكاملة فيه من اآلن.

ابتسم ِإكسريو وحياه ثم انرصف ..
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بعد عدة أيام .. 

جلس آلنر مع آڤِريا وقال هلا:

- سيكون زواجنا غًدا يا حبيبتي.

ابتسمت وقالت:

- أنا ال أصدق.

ضحك وقال:

- بل صدقي.

قالت:

- أعتقد أهنا ستكون إحدى خدعك ولن حتض.

ضحك فأكملت:

- وستجعلين أنتظر وأبدو كاحلمقاء أمام اجلميع.

أمسك يدها وقبلها وقال:

- ال ميكنين أن أخدعك .. خاصة يف هذا اليوم.

نظرت بعيًدا وقالت:

- حًقا؟

قال:

- بالطبع، لقد انتظرت هذا اليوم طوياًل.

ابتسمت يف خجل وقالت:

- لقد كنت أنتظره أيًضا.

احتضنها وقال:

- سأعوضك عن كل ما فاتنا يا حبيبتي .. عن كل األمل واحلزن الذي عشتيه



337

قالت:

- لقد عوضتين بالفعل.

قال:

- هذا يومك .. أخربيين ما أُمنيتك فيه وعىل أن أحققها.

صفقت بيدهيا وقالت:

- هل ستحققها يل أًيا كانت؟

قال:

- بالطبع ملن أفعل إن مل يكن لِك.

فكرت قلياًل ثم قالت:

- ِعدين أنك ستبقى بجواري دامئًا.

قال:

- هل لديك شك يف هذا؟

قالت بإرصاٍر:

- عدين أنك ستختارين أنا دامئًا.

ضمها إليه وقال:

- لقد اخرتتك منذ سنوات .. تركت اجلميع واخرتتِك أنِت

ابتسمت وأغمضت عينيها وهى تتذكر كل ما مر هبا ..

ستنساه اآلن ..

لقد حصلت عليه .. عىل حبيبها ..

لألبد ..
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يف صباح اليوم التايل جاءته ِإيُچونتا وقالت:

- لقد توصلنا إىل مكان ُلويدر.

قال:

- كنت عىل يقني أهنم يستطيعون فعلها .. هل الحظ أى يشء؟

قالت:

- ال، لقد متت املهمة مبنتهى احلرص.

آلنر:
- عظيم .. سأذهب إليه إًذا 

عقدت حاجبيها وقالت:

- هل نسيت أن زفافك اليوم؟

آلنر:
- ال، مل أنَس بالطبع  .. سأعود بأرسع ما ميكن.

ِإيُچونتا:

- أنت مل تتغري حًقا.

ضحك آلنر:

- وأنِت كذلك.

ثم غادر متجًها إليه .. إىل ُلويدر

الذي ميلك مفتاح املايض ..
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بدأ احلفل بعد حضور اجلميع .. 

كانت آڤِريا تشعر بتوتر ال مثيل له وهى تسري جيئة وذهاًبا بعصبية يف غرفتها 

فقالت هلا نايرا:

- ال داعي لكل هذا التوتر.

آڤِريا بعصبية:

- حًقا؟ .. ال داعي للتوتر؟ .. أين هو حتى اآلن؟

أمسكت هبا نايرا وقالت:

- سيأيت يا آڤِريا، ال تقلقي .. الريب أن هناك أمر ُمهاًم للغاية قد آخره قلياًل 

لكنه حتاًم سيأيت يف املوعد.

ارتفع صوهتا وهى تقول:

- أمر مهم؟ ما هو األهم مين؟ 

ثم جلست وبدأت بالبكاء وهى تقول:

- كنت أخىش هذا. 

احتضنتها نايرا وهى تقول:

- ال تبِك يا آڤِريا.

أكملت آڤِريا وهى تبيك:

- كنت أخىش أن يرتكين مرة أخرى .. لكين مل أتوقع أن يرتكين يف مثل هذا 

اليوم .. ملاذا يفعل يب هذا؟

احتضنتها نايرا دون أن تتحدث وظلت تربت عليها يف حماولة لتهدئتها .. 

وطرقت ِڤرييام الباب ثم دخلت فوجدهتا تبيك فقالت:

- ماذا حدث؟
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نايرا:
- مل يأِت آلنر حتى اآلن. 

نظرت ِڤرييام إىل آڤِريا وأشفقت عليها فقالت:

- سيأيت .. من املؤكد أنه ُيساعد شخًصا ما اآلن ..

هو دامئًا هكذا .. ينىس نفسه من أجل إسعاد األخرين.

رفعت آڤِريا رأسها وهى تبيك وقالت يف غضٍب:

- يبدو أنك تعرفينه جيًدا .. رمبا أكرث منا مجيًعا.

شعرت ِڤرييام بالصدمة لكنها جتاهلتها وقالت:

- سأذهب اآلن ألُخرب آلُدو.

فهمت نايرا فقالت بشفتيها فقط أال تؤاخذها فابتسمت هلا ِڤرييام وقالت:

- سيكون يوًما سعيًدا لكام. 

ثم خرجت وبكت لكنها ذهبت للبحث عن آلنر ..

وبعد قليل وجدته جيلس وحده يف مكاٍن منعزل وقد بدا حزيًنا ومصدوًما

فاقرتبت منه وقالت:

- ماذا حدث يا آلنر؟

انتفض لوهلة وهو ينظر إليها ..

من الواضح أنه مل يشعر باقرتاهبا فقد كان ُمنشغاًل بالتفكري فيام أخربه إياه 

ُلويدر ..
كررت سؤاهلا:

- ما الذي حدث يا آلنر؟

قال بيشء من اهلم:
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- ال يشء.

قالت:

- ملاذا تأخرت إًذا؟ .. لقد أحزنت آڤِريا كثرًيا.

نظر هلا بحزٍن وقال:

- سأعود اآلن.

وهنض فسارت بجواره وهى تقول:

- ألن ختربين مبا حدث؟

قال:

- ال أستطيع.

قالت:

- أال تثق يب بالقدر الكايف بعد كل ما مررنا به سوًيا؟

قال:

- ال، األمر ليس كذلك .. أنا مل أستوعب بعد فقط.

قالت:

- فليكن.

وسارا يف صمٍت لفرتٍة قبل أن متسك بيده وتوقفه وتقف أمامه وهى تقول:

- انتظر .. هل ستذهب إليها وأنت يف هذه احلالة؟

ثم بدأت هُتندم من زيه وقالت له:

- ابتسم قلياًل .. فاليوم هو يوم زفافك أم أنك نسيت هذا؟

دمعت عيناه وقال:

- ملاذا؟ .. ملاذا أنِت من بني كل الناس تقفني معي اآلن وختربينين بذلك؟
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شعرت بغصة يف حلقها ولكنها تظاهرت باالبتسام وهى تقول:

- هل نسيت؟ .. لقد أخربتك أن كل ما هيمين هو سعادتك .. وسعادتك 

ستكون معها .. لذا جيب أن أحرص عىل أن تكونا مًعا بأفضل حال دوًما .. 

هل فهمت؟

مل جيبها فقالت وهى تبتسم:

- هل مُيكنك أن تبتسم قلياًل اآلن؟

ابتسم أو حاول أن يفعل فقالت:

- لقد حان الوقت إًذا أليس كذلك؟

قال:

- نعم

حاولت السيطرة عىل انفعاهلا وقالت:

- هيا .. اذهب إليها .. ستقتلك إن تأخرت أكرث من ذلك.

قال:

- أشكرك .. أشكرك عىل كل يشء فعلتيه من أجيل

ابتسمت وهى تقول:

- هيا .. هيا.

فانطلق إىل حيث تنتظره آڤِريا ..

 بينام مل تتمكن هى من التحكم يف دموعها أكرث فالتفتت لىك ال يراها 

وتركت العنان لدموعها ..
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حني دخل عليها مل تكن قد توقفت عن البكاء بعد فقال هلا:

- آڤِريا.

رفعت رأسها إليه وتوقفت عن البكاء ثم هنضت ولوحت بقبضتها نحوه:

- ملاذا أتيت اآلن؟

حاول أن يقرتب منها لكنها دفعته وأعطته ظهرها وهى تقول:

- لن أُساحمك أبًدا.

قال:

- ستساحمينين حني تعلمني ما حدث.

قالت يف عناد:

- لن أفعل .. أنت ال ُتدرك ما الذي فعلته يب؟

قال:

- أنا أعتذر حًقا يا حبيبتي.

التفتت إليه وقالت:

- ال تقل تلك الكلمة بعد اآلن.

قال:

- أليست تلك هى احلقيقة؟

قالت:

- لقد أخربتين باألمس أنك ستختارين أنا مهام حدث.

قال:

- وها أنا أفعل.

قالت:
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- بعد ماذا؟ .. لقد أوشكت عىل اليأس من قدومك.

سكت لثواٍن وهو ينظر يف عينيها فعاودت البكاء فقال:

- أنت تعرفني جيًدا أنين ال ميكن أن أتعمد فعل هذا لِك.

مل جتبه وجلست وهى ال تزال تبيك فجلس بجوارها:

- لقد كان أمًرا خطرًيا للغاية .. لقد صدمين ففقدت شعوري بالوقت متاًما. 

قالت:

- لقد أصابين اخلوف .. حًقا .. لقد اعتقدت أنك سرتحل ولن تعود.

ضمها إليه برفٍق وقال:

- أنا ال ميكن أن أتركِك مرة أخرى يا حبيبتي.

قالت:

- ملاذا يشعر قلبي إًذا باخلوف؟

قال:

- ألننا مل نتعود عىل الشعور بالسعادة.

قالت:

- هل هذا هو السبب فعاًل؟

قال:

- بالطبع، كيف ميكنين أن أترك هذه الفتاة اجلميلة وأذهب؟ ..

أى يشء يف العامل ميكن أن جيعلين أفعل ذلك؟

مل تبتسم له فقال:

- أنا أعتذر يا حبيبتي .. أنا أحبك من كل قلبي .. 

وأكرث ما أكرهه هو أن أرى دموعك .. خاصة اليوم.
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قالت:

- حسًنا، لقد حتسنت اآلن.

ضمها مرة أخرى:

- هل ساحمتيين إًذا؟

قالت:

- وهل أملك خياًرا أال أفعل؟

ابتسم وقال:

- لقد أخربتك أنك ستساحميين؟

ابتعدت عنه وقالت:

- ال، مل أفعل.

ضحك وهو يضمها بقوة:

- ستبقني طفلة دامئًا.

ابتسمت وقالت:

- وأنت ستبقى الشخص الوحيد الذي جيعلين طفلة دامئًا.

قال:

- أعدِك أن أفعل.

عاودت عنادها:

- هذا إن أُتيحت يل الفرصة لرؤيتك.

ضحك وهو ينهض ويقول هلا:

- استعدي يا حبيبتي .. اجلميع ينتظرنا .. وسنجلس سوًيا أمام اجلميع .. 

وسأخربهم أنين هذا املحظوظ الذي حظى بقلبك يف النهاية.
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ابتسمت وقالت:

- بل أنا املحظوظة حًقا ..

غادر وتركها لتستعد .. 

يف كل يوٍم يستطيع أن جيعل قلبها يتعلق به أكرث ..

إن هذا يزيد خوفها .. 

هل تستطيع أن تتحمل أن تفقده يوًما؟! ..

بالطبع ال ..
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بعد قليٍل دخلت نايرا عليها وقالت:

- اجلميع ينتظرك أيتها اجلميلة.

ضحكت آڤِريا وقالت:

- لقد تأخرنا بفضل أخيِك.

ابتسمت نايرا وقالت:

- هل هذه آڤِريا التي كانت تبيك وُتقسم أهنا ستقتله منذ قليل؟

ثم ضحكت فقالت آڤِريا:

- مل أستطع أن أفعل .. ال ميكنين ُمقاومته ..

حني ينظر إىل هبذه النظرة احلزينة، أشعر كام لو أنه ينتزع قلبي من مكانه

فاستسلم عىل الفور. 

ضحكت نايرا وقالت:

- فلنرسع إًذا.

قالت آڤِريا:

- هل يبدو مظهري جيًدا؟

قبلتها نايرا وهى تقول:

- انِت رائعة للغاية .. سيحسده اجلميع اليوم. 

فابتسمت ثم أمسكت بذراعها وخرجا سوًيا ..

وجدته ينتظرها يف اخلارج وحني خرجت رفع حاجبيه يف إعجاب وقال:

- من هذه اجلميلة التي تصحبينها يا نايرا؟

ضحكتا وقالت نايرا:

- سؤال آخر من هذا القبيل ورمبا تلكمك .. ولن أمتكن من لومها عندئذ.
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ضحك اجلميع وقال آلنر:

- أنا أعتذر .. أعتذر.

ثم أمسك يدهيا وقبلهام وقال:

- رمبا يكون من حقنا أن نسعد اليوم .. ولو قلياًل.

آڤِريا:

- نعم، من حقنا أن نسعد يا حبيبي. 

وفجأة قال الُجو بصوٍت عال:

- هذا يوم لن يتكرر أهيا الناس .. ستتاح لكم اليوم الفرصة لرؤية آلنر 

املُحب بعد أن سئمنا مجيًعا من رؤية آلنر املفكر عىل الدوام.

ضحك اجلميع فأكمل الُجو:

- سنحرص عىل أن نستمتع بتلك اللحظات ألنه سيعاقبنا مجيًعا يف القريب 

العاجل بالعمل الشاق.

آلُدو:
- نعم، انتقموا منه مجيًعا اليوم واحتفلوا.

آلنر:
- من اجليد أنكم ُتذكرونين هبذا اآلن .. أقسم أنين سأعاقبكم مجيًعا.

وبدأ اجلميع يف االحتفال بينام جلس آلنر وآڤِريا جانًبا ُيراقبان اجلميع ..

آڤِريا:

- أنا مدينة باعتذار لِڤرييام.

ابتسم آلنر وقال:

- ماذا تنتظرين إًذا؟ 
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آڤِريا:

- هل ستتقبله مين؟

آلنر:
- ستفعل، هيا اذهبي إليها .. وأنا أيًضا سأذهب لتحية اجلميع.

وهنض وذهب إىل حيث جيلس اجلميع فوجد لُوناچا ييك لِسيجلر عىل كل ما 

حدث وحني انتهى قال ِسيجلر:

- هذه حكاية غريبة .. يبدو أنين مهام بلغت من العمر سيبقى هناك الكثري 

الذي ال أعلمه .. إن قضيتكم عادلة يا ُبىن .. سيكون النرص حليفكم بالطبع.

ُچوران:

- أشكرك سيدي .. نحن نتمىن هذا حًقا.

ِسيجلر:
- لو أُتيحت يل الفرصة سأذهب معكم ألقاتل ضد هؤالء األوغاد .. 

هذا إن سمح يل القائد بالطبع.

ضحك آلنر وقال:

- اجلميع يعرف هنا أنك إن رغبت بأى يشء ستفعله مهام كان رأى األخرون

ضحك ِسيجلر وقال:

- ال، أنا أعين هذا بالفعل يا ُبىن .. لقد أصبحت أثق بك.

ثم سكت وقال:

- قلياًل

ضحك اجلميع وقال آلنر:

- أشكرك يا سيدي عىل هذا القدر.
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ثم هنض وذهب إىل نايرا  وآلُدو. 

أما آڤِريا فقد ذهبت إىل ِڤرييام ومارچني وجلست بجوارمها فقالت مارچني:

- أنت مجيلة للغاية اليوم يا آڤِريا.

آڤِريا:

- أشكرِك.

ثم نظرت إىل ِڤرييام وقالت:

- أنا أعتذر لِك عام بدر مين اليوم.

ابتمست ِڤرييام وقالت:

- مل يدث يشء.

آڤِريا:

- ال، لقد اخطأت كثرًيا يف حقك. 

ِڤرييام:

- ال، إنين أُقدر ما كنِت مترين به .. لقد مررت به من قبل.

نكست آڤِريا رأسها وقالت:

- لكن هذا ليس ُمربًرا ملا فعلته.

ِڤرييام:

- لقد نسيته صدقيين .. هذا ليس وقًتا للحزن .. اجلميع هنا يتفل بكام ..

إال سيظن اجلميع أنك ال حتبينه. ال ترتيك أحًدا يرى هذا احلزن يف عينيك و

ابتسمت آڤِريا وقالت:

- أنت لطيفة للغاية .. أشكرِك كثرًيا.

ثم هنضت وتركتهم وعادت إىل جوار آلنر فقال هلا:
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- هل متت املهمة بنجاح؟

ابتسمت وقالت:

- إهنا حُتبك حًقا.

تظاهر باحلرية وقال:

- من تقصدين؟

قالت:

- أنت تعرف متاًما من أقصد .. ِڤرييام.

ابتسم وقال:

- رمبا، لكن املهم هو من أُحب أنا؟

قالت:

- من يا ُترى؟

قال:

- اجلميلة التي أرست قلبي .. آڤِريا. 

ضحكت فقبل يدها وقال:

- أمتىن أن أمتكن من إسعادك كام تفعلني دامئًا

نظرت له وهى تبتسم دون أن ترد .. 

واستمر االحتفال لساعات ثم ذهب اجلميع إىل منازهلم ..

وذهبا مها أيًضا ..

كانت ليلة ال ُتنىس .. 

له .. وهلا ..

  





لكل شيء ثمن ..

أنت تكون قائًدا حقيقًيا ..

حين تصبح قادًرا على دفع الثمن

الُمفتاح التاسع

,,
,,
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بعد منتصف الليل تسلل احلارس إىل سجن ُدُروجا وأيقظه هبدوء وقال:

- هيا .. ستخرجا اليوم.

استغرق ُدُروجا حلظات قبل أن يستوعب ما يدث فاعتدل وقال:

- اآلن؟

قال احلارس:

- نعم، هيا أيقظ األخر.

أيقظه ُدُروجا بأكرب قدر من اهلدوء ففتح ِبيتسون عينيه وهو يقول:

- ماذا تريد أهيا األمحق؟

قال دروجا يف مهٍس:

- سنخرج اآلن أهيا الغبي .. أخفض صوتك.

هب ِبيتسون من نومه وجلس يدق فيام حوله فقال احلارس:

- هيا اتبعاين هبدوء. 

هنضا وتبعاه يف صمٍت حتى خرج هبام إىل شارٍع خلفي حيث كان ينتظره 

شخص عىل عربة فقال له احلارس:

- ها مها .. أين ما اتفقنا عليه؟

قال الرجل:

- سأتأكد منهام أواًل .. فرمبا جئت إىلَّ بشخصني أخرين وختربين أهنام مها.

ثم نظر إىل ُدُروجا بحرٍص وقال له:

- ارفع رأسك 

قال ُدُروجا بغلظة:

- أنا ُدُروجا أهيا األبله.
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أمسك الرجل بوجهه ودقق يف مالحمه وقال:

- نعم، إنه هو. 

وفعل املثل مع ِبيتسون ثم أعطى احلارس حصته وقال:

- سأخرب سيدي مبا فعلته اليوم .. وسأحرص عىل مكافئتك جيًدا.

ثم أشار هلام بالركوب وأغلق الباب خلفهام ثم انطلقت هبام العربة.
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ذهب الُجو إىل آلنر ُمرسًعا وقال له:

- هناك سفن تقرتب من الشاطئ يا آلنر. 

آلنر ُمنزعًجا:
- سفن تقرتب من الشاطئ؟

الُجو:
- نعم، ولقد حشدت ِإيُچونتا قواهتا يف انتظارهم. 

آلنر:
- هيا بنا.

وانطلق معه حتى وصال إىل الشاطئ وهناك قابلته ِإيُچونتا التي قالت:

- ما الذي يدث يا آلنر؟ .. أهو غزو أم ماذا؟

اقرتب منه ُچوران وهو يقول:

- إهنا أعالمنا يا آلنر .. الريب أهنا ِلينوكسا.

ِإيُچونتا:

- أياً كان من تكون .. ماذا يعين قدوم هذه السفن هبذا الشكل؟

آلنر:
- سنفهم كل يشء مبجرد أن ترسو السفن.

ِإيُچونتا:

- هل سنسمح هلم بالرسو عىل شاطئنا؟

ِسيجلر:
- الفتاة عىل حٍق يا آلنر .. هذا خطري للغاية .. رمبا يكون األمر خدعة.

آلنر:
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- حسًنا، أحضوا يل قارًبا.

ِإيُچونتا:

- ماذا تقصد؟

آلنر:
- سأذهب للتأكد بنفيس. 

الُجو:
- هذه جمازفة كبرية.

ِسيجلر:
- هذا صحيح، ماذا لو كانوا من األوغاد؟

آلنر:
- حينها سيكون مسموًحا لكم بضهبم قبل وصوهلم للشاطئ.

ِإيُچونتا:

- لكن هذا يعين.

قاطعها آلنر:

- أحضوا القارب.

انطلقوا برسعة لتجهيز القارب وملا تم جتهيزه قال لُوناچا:

- سأذهب معك.

آلنر:
- ال.

لُوناچا:

- بل سأذهب، لو كانوا من ِريداچا ميكنين مماطلتهم قلياًل.
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آلنر:
- حسًنا .. هيا بنا.

لِوينڤا:

- هذه خماطرة يا لُوناچا.

لُوناچا:

- جيب أن أحتمل مسئوليتي كقائد .. ال تقلقي.

وانطلق آلنر بالقارب ومعه لُوناچا واجلميع ينتظر برتقب ..

وملا وصلوا إىل مقربة من السفن أوقف آلنر القارب فتوقفت السفن بجواره ..

وظهرت ِلينوكسا من مقدمة السفينة األوىل  وهى تقول:

- هل هذا هو استقبالكم لنا؟

ابتسم آلنر وقال:

- لقد كانت نيتهم رضب سفنك أواًل لكين أقنعتهم بتأخري هذا قلياًل. 

ِلينوكسا:
- ياله من ترحاب عظيم.

آلنر:
- سنعود اآلن وال تتحريك جمدًدا إال حني نصل. 

وعاد آلنر بالقارب مع لُوناچا وأخربا اجلميع أهنا من األصدقاء ..

فتحركت السفن مرة أخرى ورست عىل الشاطئ ..

وحني نزلت ِلينوكسا من السفينة كانت تبدو حًقا كأمرية ..

لقد نضجت فعاًل مبا يكفي يف هذه الفرتة القصرية ..

حياها اجلميع ثم جلست معهم .. 
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ُچوران:

- ماذا حدث يا ِلينوكسا؟

ِلينوكسا:
- لقد اجتاح الِريداچيون ِإيلداس .. لقد حاولنا الدفاع عنها بقدر ما ميكننا

لكن املدينة سقطت يف النهاية .. فقررت أن أُنقذ ما تبقى من القوات. 

ِإيُچونتا:

- عظيم .. لقد قرريت إنقاذ ما تبقى من القوات بجلب احلرب إىل أرضنا.

آلنر:
- ِإيُچونتا.

ِإيُچونتا:

- حسًنا، سأسكت.

ِسيجلر:
- الفتاة عىل حٍق مرة أخرى يا آلنر.

آلنر:
- أعلم هذا .. لكن سنفكر فقط فيام سنفعله.

ُچوران:

- رمبا علينا أن نرحل اآلن.

لُوناچا:

- نعم، كفانا ما سببناه لكم من مشاكل حتى اآلن

آلنر:
- لن نفعل أى يشء قبل أن نُفكر جيًدا.



361

لِوينڤا:

- هناك احتامل أن نُوڤوچا سيتبع ِلينوكسا أيًضا. 

اتسعت عينا ِلينوكسا يف ذعٍر وهى تقول:

- ال، ال ميكن أ ن يفعل.

لُوناچا:

- لألسف رمبا يفعل.

ِإيُچونتا:

- عظيم للغاية .. علينا أن نستعد ملحاربة عدٍو نجهل كل يشء عنه.

آلنر:
- أنِت عىل حق .. سنتجهز هلذا االحتامل .. 

قد ال نكون نعرف عنه شيًئا .. لكنهم يعرفون. 

ثم أشار إىل قوات ِلينوكسا فقال ِسيجلر:

- هل تقصد أننا سُنحارب مًعا؟

آلنر:
- رمبا يدث هذا .. لقد أصبحت حربنا اآلن ولن ننترص فيها إال مبساعدهتم.

هنضت ِإيُچونتا وقالت:

- سأرسل أعيننا إىل كل نقطة عىل الشاطئ حتى ِويندا. 

آلنر:
- هذه هى ِإيُچونتا الرائعة.

عقدت حاجبيها وهى تنظر إليه وتنرصف ..

ِلينوكسا:
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- إنين أعتذر حًقا عام تسببت به .. مل أفكر يف كل هذا ..

يبدو أنين لن أكون قائدة حقيقية أبًدا.

آلنر:
- انظري إىل تلك القوات جيًدا .. لقد صنعتي جيًشا حقيقًيا ..

ال يستطيع اجلميع أ ن يفعل هذا.

ِلينوكسا:
- حًقا؟

آلنر:
- بالطبع. 

ِلينوكسا:
- لكنين رمبا أكون قد تسببت بنقل احلرب إىل هنا.

آلنر: 
- يف هذه احلالة ستكون حربنا أيًضا.

ابتسمت ِلينوكسا له وقال الُجو:

- سنستعد إًذا 

آلنر:
- عىل اجلميع أ ن يكون عىل أتم االستعداد ملعركة يف أى وقت.

ثم هنض وغادر وهو يفكر كيف من املمكن أ ن يواجه هذا االحتامل ..

وهل سيكون األمر يف صاحلهم؟! ..
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بعد عدة أيام ..

استيقظ آلُدو عىل صوت بكاء ِإُيورنو فقال:

- لو كنت أعرف أنه سيكون ُمزعًجا هبذا القدر كنت سأبقيه داخلك.

ضحكت نايرا وهى حتمل ِإُيورنو الصغري وتالعبه وقالت:

- أنت تكذب.

هنض وضمها إليه وهو يقول:

- بالطبع أكذب، من هذا الذي يرفض طفاًل من نايرا اجلميلة.

ابتسمت وقالت:

- سيكون قوًيًا للغاية .. إنه ال يتوقف عن احلركة مثلك.

محله منها وقال وهو يقبله:

- لكين أعتقد أنه ورث عنك مجالك يا حبيبتي.

قالت وهى ترتب الغرفة:

- لقد متنيت هذا كثرًيا .. 

كنا سنصبح يف ورطٍة كبرية إن ورث هذا منك أيًضا.

ضحك وقال:

- هل تسمع ما تقول أمك يا ِإُيورنو؟ ..

إهنا تنعتين بالقبح .. جيب أن ُتعاقب أليس كذلك؟

ثم قرب أذنه منه كأمنا يسمعه ثم نظر إليها وقال:

- لقد قال نعم.

ثم وضعه عىل رسيره وقفز إليها وأمسكها وهو يقول:

- كيف سيتم معاقبتك يا ُترى؟!
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ضحكت وهى حُتاول التملص منه فقال:

- ال أحد هيرب مين. 

ثم قبلها قبلة طويلة وقال:

- هل هذا عقاب مناسب؟

ضحكت وقالت:

- نعم.

قال:

- رمبا جيب أن ُتعاقبي أكرث.

قاطعه صوت بكاءه مرة أخرى فتملصت من بني يديه وهى تقول:

- إنه يناديين.

نظر إليه يف حرسة وقال:

- أنت لست صديقي .. ولن تكون .. أنت تستغل حبها لك لترسقها مين.

ابتسمت وقالت:

- سأذهب اليوم إىل ِڤرييام 

قال:

- حسًنا، لكن ال تتأخري كثرًيا .. هناك عقاب ينتظرك. 

ضحكت وهى تالعب ِإُيورنو ..

الذي بدا سعيًدا للغاية معها ..
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جاءت ِڤرييام إىل منزل آلنر وطرقت الباب بعنٍف ففتح هلا فقالت:

- لقد اختفت نايرا. 

أمسك يدها وقال:

- اختفت؟ .. كيف؟

قالت:

- ال أدري .. لقد كانت معي ثم أخربتين أهنا ستذهب للسري وحدها قلياًل .. 

وحني مل تعد ذهبت إىل منزهلا فوجدت آلُدو وسألته عنها فأخربين أهنا مل تعد 

بعد .. ومنذ ذلك الوقت ونحن نبحث عنها بال جدوي.

قال:

- أين آلُدو اآلن؟

قالت:

- يبحث عنها.

قال غاضًبا:

- ملاذا تأخرتم يف إخباري؟

قالت وهى تبيك:

- كنا نظن أهنا ذهبت إىل إحدى صديقاهتا فانتظرنا.

خرج ُمرسًعا وقال:

- أمتىن أال يكون ما أتوقعه قد حدث.

ثم قال:

- لقد أخطأتم مجيًعا.

وغادر يف غضٍب حتى وصل إىل ِإيُچونتا التي قالت له:
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- لقد علمت بالفعل باختفائها وأرسلت اجلميع للبحث عنها.

آلنر:
- سنبحث عنها يف ِسيرڤونا كلها يا ِإيُچونتا .. هل تفهمني؟

ِإيُچونتا:

- سنفعل، اهدأ قلياًل .. نحن نحتاج إىل هدوئك كثرًيا يف مثل هذه املواقف.

آلنر:
- كيف اهدأ؟ .. إهنا نايرا.

ِإيُچونتا:

- أنا أعلم هذا جيًدا لكن غضبك لن ُيفيدنا بأى يشء ..

علينا أن نفكر هبدوء أين ميكن أن تكون قد اختفت.

جلس آلنر وهو ياول متالك أعصابه .. 

ِإيُچونتا:

- سنبحث عنها جيًدا .. ال تقلق.

نظر إليها يف صمٍت وهو يقاوم هذا الغضب الذي يتدفق يف عروقه ..

كان الكل يبحث عنها يف األيام التالية لكن بال جدوى .. 

وبعد أسبوعني دخلت عليه ِإيُچونتا وقالت:

- هناك شخص ُيريدك.

آلنر:
- ال أريد أن أقابل أحد.

ِإيُچونتا:

- إنه يقول أنه يعرف معلومات عن مكان نايرا ولكنه لن خيرب أحًدا إالك.
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انتفض آلنر وهنض مرسًعا وقال:

- أدخليه.

خرجت ثم أدخلته .. واتسعت عينا آلنر يف دهشة حني رأه وقال:

- ِإيروم .. 
كان يبدو خمتلًفا جًدا عام رأه اخر مرة .. تغري شكله كثرًيا ..

قال بصوٍت مرتعش:

- نعم، أنا يا بىن. 

آلنر:
- ما الذي تريده؟

ِإيروم:
- إنين أعلم أين نايرا.

أمسكه آلنر من ذراعيه وقال:

- أين؟

ِإيروم:
- يف ِويندا. 

تركه آلنر وقال:

- ِويندا؟ .. كيف؟

ِإيروم:
- سأُخربك بكل يشء .. لعيل هبذا أكفر عن قدٍر من ذنبي.

وبدأ ييك له ما حدث منذ رحيله عن ِليبار ..

مل أكن أعرف إىل أين أذهب يف ذلك اليوم .. 
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لقد تدمر كل يشء .. فقدت أى سبٍب للحياة ..

ثم وجدت قدماى تقودانين إىل ِويندا .. حيث بدأ كل يشء.

هناك حيث بدأت تلك اخلطة التي كنت أظن أنين سأمحي هبا اململكة حًقا .. 

هناك حيث قابلت هذا الرجل للمرة األوىل .. الذي مل أعرف اسمه إىل اآلن 

لقد أقنعين حينها أن أى معركة ضد كاترونيا تعين فناء أهل رايتوريا مجيًعا ..

إىل هذا فعاًل .. كانت كل معاركنا معهم ُتشري

نحن مل ننترص يف أى معركة لسنوات ..

ورضب يل مثاًل مبملكة ِسيرڤونا كيف أهنم يعيشون يف سالٍم حتت حكم 

كاترونيا وبقيادة من أحد قادة اململكة أنفسهم .. ُدوناُتو. 
قاطعه آلنر وهو يرتاجع ويقول:

- ُدوناُتو؟ .. هل قلت ُدوناُتو؟

ِإيروم:
- نعم، لقد كان صديًقا يل، وهو من أقنعين باالستامع إىل تلك اخلطة. 

آلنر:
- مستحيل .. لقد مات ُدوناُتو منذ سنوات .. مات مقتواًل.

ِإيروم:
- ال، مازال حًيا ويقود اململكة اآلن .. لقد غري اسمه فقط منذ توليه احلكم. 

جلس آلنر يف صدمة وهو يقول:

- هذا مستحيل.

ِإيروم:
- أنا أخربك باحلقيقة يا ُبىن.
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قالت ِإيُچونتا:

- أكمل.

ِإيروم:
- لقد بدأت اخلطة منذ سنوات وكنت طوال هذا الوقت أستغل هذا الوضع 

لىك أضمن ألهل رايتوريا حيا ة أفضل .. حتى اللحظة التي غادرت فيها 

وحني وصلت إىل هناك استقبلين ُدوناُتو ووجدت أن أرِبن قد سبقين إليه ..

رمبا يف هذه اللحظة التي اكشتفت فيها هروب أرِبن ثم حني وجدته هناك 

بدأت أدرك أنك وأبليمور كنتام عىل حق ..

لقد شعرت باليأس .. وقضيت األيام بال معىن وبال هدف ..

حتى أسابيع قلية  ..

حني استمعت بالصدفة إىل خطة أرِبن وُدوناُتو ..

سأخربك هبا ..
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مدينة ِويندا مملكة ِسيرڤونا

عقد ُدوناُتو اجتامًعا مع قيادات جيشه للتشاور يف زحف املقاومة نحو 

العاصمة وقال:

- علينا أن نترصف رسيًعا .. لقد أصبح جيش رايتوريا عىل بعد خطوة وحني 

تسقط العاصمة ستكون مسألة وقت فقط قبل أن تسقط ِسيرڤونا بأكملها.

قال ِڤينالى قائد قوات كاترونيا يف ِسيرڤونا:

- إضافة إىل هذه الشيطانة التي ُتدعى ِإيُچونتا .. إهنا تستمر باستقطاب قوات 

ِسيرڤونا إليها .. إن نفوذها ميتد إىل كل مكان.
أرِبن:

- نحن بحاجة إىل ورقة رابحة ميكننا استخدامها للضغط عليهم.

ِڤينالى:

- هل ميكننا استخدام ِإيروم مرة أخرى؟

ُدوناُتو:
- ال، لقد أصبح ِإيروم ورقة من املايض اآلن. 

أرِبن:
- رمبا نقوم باختطاف شخص ما ميكننا استخدامه ملساومتهم عىل الرحيل.

ِڤينالى:

- ومن يكون هذا الشخص الذي قد جيعلهم ينسحبون؟

ُدوناُتو:
- رمبا تلك الفتاة التي تزوجها آلنر ..

أرِبن:
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- ال، إهنا ليست ذات قيمٍة كبرية عند كل قادة املقاومة. 

ِڤينالى:

- من إًذا؟

أرِبن:
- ِإيُچونتا أو نايرا

ُدوناُتو:
- من املستحيل أن نتمكن من اختطاف ِإيُچونتا. 

أرِبن:
- إًذا نايرا .. إهنا أخت آلنر وزوجة آلُدو .. أكرب رأسني يف املقاومة اآلن. 

ُدوناُتو:
- تبدو هدًفا حقيقًيا يستحق املخاطرة ألجله.

أرِبن:
- بالطبع، هى الشخص الوحيد الذي قد تتوقف املقاومة من أجل استعادهتا.

ِڤينالى:

- فليكن، اترك هذه املهمة لرجايل.

أرِبن:
- ال، سأقوم أنا هبذه املهمة بنفيس.

وانرصف للبدء يف تنفيذ خطته ..
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بعد أن انتهى ِإيروم من إخبارهم مبا حدث سكت يف انتظار رد فعل آلنر الذي 

سكت متاًما وهو يفكر يف كل ما سمع ..

لقد كان يعلم أن وجود أرِبن ملهمٍة ما ..

منذ اللحظة األوىل التي رأه فيها أدرك أنه ينوي شيًئا سيًئا ..

لكنه مل يتوقع أبًدا أ ن يصل األمر إىل هذا احلد ..

وضعت ِإيُچونتا يدها عىل كتفه وهى تقول:

- آلنر .. ماذا ترى؟
نظر إليها لثواٍن دون أن يرد ثم هنض وقال:

- هل تقسم أن هذه هى القصة احلقيقية؟

ِإيروم:
- أقسم لَك يا ُبىن أن كل ما أخربتك به صحيًحا. 

آلنر:
- سأصدقك يا سيدي .. وأشكرك، اذهب لتسرتح قلياًل.

اصطحبته ِإيُچونتا للخارج ثم عادت بعد قليل وقالت:

- هل تصدقه حًقا؟

آلنر:
إخباري بقصة غري حقيقية. - ال يوجد لديه دافع للعودة و

ِإيُچونتا:

- رمبا يكون فًخا أخر من ُدوناُتو .. رمبا يستخدمونه مرة أخرى.

آلنر:
- إنه يعلم أين قد أقتله يف أى حلظة ولن يغامر بحياته إال إن كان يريد أن 



373

يكفر عن أخطائه حًقا.

ثم سكت قلياًل وقال:

- لكن ما تقولينه قد يكون صحيًحا أيًضا .. هلذا ستحرصني عىل أال يقابله 

أحد حتى نتأكد من وجود نايرا هناك .. وسرتسلني إىل كل أعيننا هناك 

للتأكد من ذلك. 

ِإيُچونتا:

- هذا هو التفكري السليم .. سأرسل إليهم اآلن.

وانرصفت ..

األمور تصبح أكرث صعوبة مبرور الوقت ..

لكنها تصبح أكرث وضوًحا أيًضا ..

هل من املمكن أن تنتهي عىل خري؟! ..

 رمبا ..
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يف ِويندا ..

دخل احلارس عىل ُدوناُتو وهو يرجتف من اخلوف ويقول:

- سيدي، لقد وصلتنا رسالة اآلن بوجود سفن غريبة تقرتب من ِويندا.

هنض ُدوناُتو من مقعده فزًعا وقال:

- ماذا؟

احلارس:

- كثري من السفن يا سيدي.

ُدوناُتو:
- أحض مجيع القادة عىل الفور .. إىل هناك.

ثم انطلق عىل الفور إىل الشاطئ وهناك حلق به كل القادة ..

ِڤينالى:

- ما هذا؟ .. ملن تنتمي تلك السفن؟

ُدوناُتو:
- ال نعلم. 

ِڤينالى:

- أال جيب أن نواجهها اآلن ومننعها من الوصول إلينا.

ُدوناُتو:
- هل تظن أننا سنستطيع مواجهتهم يف البحر.

أرِبن:
- رمبا يكونون مثل هؤالء الغرباء الذين رسوا يف ِديلورا.

ِڤينالى:
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- هل تقصد أهنم رمبا يكونون أعداء هلم؟

أرِبن:
- سرنى، سنستقبلهم جيًدا حتى نعرف حقيقتهم.

وانتظروا حتى رست كل السفن عىل الشاطئ وهبط منها نُوڤوچا وقال:

- أرض جديدة .. عامل جديد .. من كان يتوقع أننا سنكتشف هذه األرض.

استقبله ُدوناُتو وهو يقول:

- رمبا ال تفهم .. أنت اآلن عىل أرضنا وجيب أن ترشح لنا من تكون.

ابتسم نُوڤوچا وهو يقرتب منه ويقول:

- هل جيب عىل أن أفعل حًقا؟

وضع احلراس رماحهم أمامه فنظر هلم وضحك وقال:

- هل حتتمي مبثل هؤالء؟ .. من الواضح أنك ملكهم لكنك ال حتمل سيًفا ..

كيف تكون ملًكا بال سيف؟ .. ستكون إبادتكم سهلة للغاية.

أرِبن:
- رمبا لن يدث هذا إن ساعدنا أعداؤك فهم سبقوك إىل هنا.

نظر إليه نُوڤوچا يف غضب وقال:

- هل تقصد ِلينوكسا الغبية وجيشها؟ 

مل جُيب أرِبن وابتسم فقال نُوڤوچا:

- هؤالء األوغاد سأسحقهم .. لقد هربوا من أمامي كالفرئان.

ُدوناُتو:
- لن تستطيع ألن جيًشا ضخاًم انضم إليهم اآلن وهم ينتظرون وصولك 

ليهجموا عليك.
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بدا القلق عىل وجه نُوڤوچا وهو يقول:

- ال، لقد كانت قواهتم قليلة للغاية .. أنت ختدعين.

أرِبن:
- هل ميكنك املغامرة بذلك؟ .. هل ستختار أن تسحقنا ثم تواجه جيوشهم 

اجلرارة وحدك؟ 

اقرتب منه نُوڤوچا وابتسم وهو ينظر إىل أتباعه قائاًل:

- يبدو أن هذا الوغد يفكر .. هل تظن نفسك ذكًيا أهيا الوغد؟

ثم لكمه يف وجهه فتحفز احلراس له لكن ُدوناُتو أشار إليهم بالتوقف وقال:

- حركة خاطئة أخرى وسوف يتحرك جييش لسحقكم وحتى لو انترصتم 

ستجدون املقاومة هنا يف أى حلظة لتجهز عىل من تبقوا منكم.

سكت نُوڤوچا قلياًل وهو ُيراقبهم ثم قال:

- فليكن .. رمبا سأستمع إليكم  .. ما الذي متلكونه جيعلين أوافق عىل احتادنا؟

أرِبن:
- منلك الورقة الرابحة التي ميكنها قلب موازين املعركة لصاحلنا.

نُوڤوچا:

- األمر بدأ ُيصبح أكرث متعة .. سنستمع إىل خطتك أهيا الوغد امُلفكر. 

ثم أشار إىل قواته وقال:

- هيا بنا يا رجال.

وسار بينهم وهم ينسلون يف شوارع ِويندا ..

لقد بدأت النهاية ..  لكن أى هناية ستكون؟! ..
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مدينة ِمياند مملكة كاترونيا

وصلت العربة التي تقل ُدُروجا وِبيتسون إىل قرص احلاكم ِهيندر  وقادهم 

الرجل الذي تعرف عليهام حتى دخال عليه ..

فانحىن له وقال:

- لقد أحضهتام يا سيدي.

هنض ِهيندر من مقعده وقال:

- أحسنت، لن أنىس ما قمت به.

ثم أشار له باالنرصاف فانرصف ..

اقرتب ِهيندر منهام وقال:

- البد أنكام تتعجبان من سبب قدومكام إىل هنا. 

ُدُروجا:
- لكنك ستخربنا بالتأكيد.

ضحك ِهيندر وقال:

- أنت مل تتغري يا ُدُروجا.

ُدُروجا:
- من اجليد أنك تعرف هذا .. أنت تعرف أيًضا أين ال أتصف بالصرب.

ِبيتسون:
- ال تؤاخذه يا سيدي .. فهو أمحق دامئًا.

ضحك ِهيندر:

- مثلام أنك مرتدد دامئًا يا ِبيتسون.

ُدُروجا:
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- ماذا تريد؟

ِهيندر:
- لقد علمت مبا فعله ِچريود معكام .. ومل يرضين هذا.

ُدُروجا:
- وأتيت بنا إىل هنا ألنك أشفقت علينا.

ضحك ِهيندر وقال:

- ال، بل ألين أود أن اهُني ِچريود متاًما.

اتسعت عينا ِبيتسون وقال:

- ماذا؟

ِهيندر:
- لقد رأينا أن استمراره يف احلكم أكرث من هذا سيض كثرًيا بكاترونيا.

ُدُروجا:
- من أنتم؟

ِهيندر:
- جمموعة من املخلصني للمملكة.

ُدُروجا:
- هذا أمر واضح.

ِهيندر:
- ونحن لن نتمكن من فعل هذا بدون مساعدتكام.

ُدُروجا:
- إًذا أنت ُتريد ُمساعدتنا لإلطاحة به.
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ِهيندر:
- بالضبط

ُدُروجا:
- وماذا سنستفيد من هذا؟

ضحك ِهيندر طوياًل وقال:

- لقد استفدمتا بالفعل يا ُدُروجا .. أنتام حران اآلن. 

ِبيتسون:
- حران برشوط.

ِهيندر:
- لقد بدأت تتغري يا ِبيتسون.

ُدُروجا:
- ما الذي سنستفيده من هذا؟

ِهيندر:
- بعد أن ينتهي األمر سيكون لكام احلرية املطلقة للذهاب إىل أى مكان.

ِبيتسون:
- هل هذا سيحدث حًقا؟

ِهيندر:
- بالطبع، أنا ال أفكر كام يفكر ِچريود.

ُدُروجا:
- فليكن سنساعدك.

ِهيندر:
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- اختيار موفق يا ُدُروجا .. لن تندم عليه.

ُدُروجا:
- هل هو اختيار حًقا؟

ِهيندر:
- بالطبع، فأنت ميكنك أن ختتار أال تساعدين وحينها ستعود من حيث أتيت.

ُدُروجا:
- فهمت.

ِهيندر:
- جيد، اآلن اسرتيا جيًدا ألننا سنبدأ عملنا الشاق من الغد.

وأشار للحارس فأخذمها إىل غرفهام ليسرتيا إىل الغد ..

حيث ستبدأ معركة جديدة ..
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اجتمعوا مجيًعا يف ِديلورا .. ودخلت ِإيُچونتا ومهست آللنر:

- لقد كانت القصة حقيقية .. إهنا هناك .. يف قرص ِويندا.

تنهد آلنر وقال:

- مل أكن أمتىن هذا ولكن هذا هو الواقع.

ثم أشار للحارس وقال:

- ميكنك إحضاره اآلن.

انرصف احلارس فأكملت ِإيُچونتا للجميع:

- لقد وصل األخرون هناك.

ِلينوكسا:
- أتقصدين نُوڤوچا؟

ِإيُچونتا:

- ال أعرف األسامء لكنهم غرباء أيًضا.
آلنر:

- لقد تقرر مصرينا إًذا .. سنسري إىل ِويندا.

دخل الُجو وقال:

- رسالة من ِليبار.

وأعطاها إىل آلنر الذي فتحها وقرأ ما فيها ثم قال:

- لقد سقطت باتُروزا يف أيدي قوات كاترونيا .. لقد فضل ُتوير وِمريول 

االنسحاب حفاظًا عىل حياة القوات.

ِسيجلر:
- ملاذا تتعقد كل األمور هكذا؟
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آلنر:
- يبدو أن علينا أن ننقسم اآلن لنقاتل عىل كل اجلبهات. 

ثم نظر إىل ِسيجلر وقال:

- سرتحل يا سيدي إىل ِليبار ومن هناك ستقدم الدعم لقوات ُتوير وِمريول.

ِسيجلر:
- إنين أود البقاء هنا.

آلنر:
- إهنم بحاجة إىل قائد مثلك ياسيدي .. قائد ميتلك اخلربة إلدارة معركة قد 

حتدث قريًبا .. نحن ال نحتمل أى خسارة أخرى يف رايتوريا.

ِسيجلر:
- يبدو أنه ال خيار لدى .. سأستعد للرحيل إًذا ..

ثم غادر وأكملوا حديثهم .. وبعد قليل دخل احلارس ومعه ِإيروم وما إن رأه 

اجلميع حتى هنضوا من أماكنهم .. وقالت مارچني:

- أيب. 

احتضنها ِإيروم وهو يبيك ويقول:

- ساحميين يا بنيتي .. ساحميين عىل كل آمل سببته لِك.

بكت وهى ال جتيب ..

أما آلُدو فقد رصخ يف غضب:

- ما الذي أىت به إىل هنا؟

آلنر:
- اهدأ يا آلُدو .. لقد ساعدنا عىل معرفة مكان نايرا .. 
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لقد اختطفها أرِبن .. وهى موجودة اآلن يف قرص ِويندا.

آلُدو غاضًبا:
- هذا الوغد .. سأقتله.

آلنر:
- سيكون علينا التعامل بحكمة يا آلُدو لىك نتمكن من استعادهتا.

ِإيروم:
- ساحمين يا بىن عىل كل ما سببته لك .. ساحموين مجيًعا.

آلنر:
- اجلس يا سيدي.

ِإيروم:
- حًقا؟ .. هل ميكنين اجللوس؟

آلنر:
- بالطبع .. لقد قدمت لنا ما يغفر لك كل يشء. 

جلس ِإيروم بينام كان يرمقه آلُدو بنظراٍت غاضبة فقال آلنر:

- كل ما يدث يشري إىل أننا جيب أن نتحرك نحو ِويندا يف أرسع وقٍت ممكن.

ونظر إىل ِإيُچونتا وقال:

- أعلين عن املسري غًدا ..

إىل ِويندا ..

  





عند عودتك للحياة ..

ِعش كما ُتحب ..

إياَك أن تؤجل هذا

الُمفتاح العاشر

,,

,,
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ذهب أرِبن إىل سجن نايرا .. 

كانت قد امتنعت عن الطعام فهزلت وضعفت .. 

وقف أرِبن وراء الباب وقال:

- هل تعتقدين أن امتناعك عن الطعام سُيغري مصريك؟

مل جتبه نايرا فقال:

- هذه هى هنايتك .. هل تعتقدين أن هناك من ميكنه إنقاذك من يدي.

بصقت وقالت:

- ستكون هنايتك أنت أهيا الوغد .. سيأتيان من أجيل.

ضحك وقال:

- حتى لو أتيا لن يتمكنا من إنقاذك.

قالت:

- سرتى.

قال:

- ال ميكنين أن أسمح بتكرار ما حدث يف ِليبار .. سأقتلك قبل أن يصلوا إليِك.

ثم أعطاها ظهره وقبل أن يرحل قال:

- لكين سأحرص عىل قتلهام أواًل بالطبع.

ثم ضحك وانرصف وبدأت هى بالبكاء ..

أين أنتام؟! ..

ملاذا مل تأتيا حتى اآلن؟! ..

  



388

يف صباح اليوم التايل .. استعد ِسيجلر للرحيل وجاءت ِڤرييام لتودعه .. 

ِسيجلر:
- مل أكن أرغب برتكك هنا .. لكن هذا هو قدرنا يا بنيتي.

ِڤرييام:

- لقد أصبحت قادرة عىل محاية نفيس .. آلنر ُيدربين جيًدا. 

احتضنها ِسيجلر ُمودًعا ..

واقرتب منهام ِإيروم فانرصفت ِڤرييام. 

ِسيجلر:
- مل أكن أتصور أنك ستعود أبًدا يا ِإيروم.

ِإيروم:
- رمبا كان هذا سبب بقايئ عىل قيد احلياة أن أقوم بيشء أخري قد يشفع يل.

ِسيجلر:
- لو كنَت خُملًصا يف هذا حًقا فسوف تناله يف النهاية. 

ِإيروم:
- أمتىن يا صديقي.

ِسيجلر:
- سأترك ِڤرييام هنا .. رمبا متنحين معروًفا أخرًيا وحتميها حتى عوديت.

ِإيروم:
- سأفعل .. رمبا جيعلها هذا تساحمين.

انرصف ومن خلفه انطلقت القوات إىل ِليبار ..
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يف طريقها للعودة قابلت ِڤرييام مارچني التي قالت هلا:

- هل انتهيتي من االستعداد؟

ِڤرييام:

- نعم.

مارچني:

- أنا أيًضا انتهيت.

ِڤرييام:

- هل سرتحلني أيًضا؟

مارچني:

- نعم جيب أن نخترب أنفسنا يف معركة حقيقية.

جاءمها صوت آلنر يقول:

- لن ترحال معنا.

التفتا إليه وقالت ِڤرييام:

- ملاذا؟

آلنر:
- األمر ليس هبذه السهولة التي تتصوراهنا .. نحن سنواجه عدًوا ال نعرفه .. 

هذا املعركة ختتلف عن معاركنا يف رايتوريا. 

مارچني:

- لكننا تدربنا جيًدا .. أنت نفسك قلت هذا.

ِڤرييام:

- هذا صحيح .. نحن نستطيع االعتناء بأنفسنا اآلن.
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آلنر:
- ملاذا تودان ذلك؟ .. ال أحد يب احلروب.

مارچني:

- رمبا يكون هذا هو اليشء الذي ُخلقنا من أجله .. أن نُقاتل.

ِڤرييام:

- نعم، رمبا كل ما حدث لنا يف السنوات السابقة ميهد لنا الطريق هلذا.

نظر هلام طويال ثم قال:

- أنا ال أستطيع أن أمنعكام عىل أى حال ولكن ..

وسكت وهو يعقد حاجبيه ويقول:

- لن تتواجدا يف الصفوف األمامية أبًدا .. ستبقيان يف اخلطوط اخللفية.

مارچني:

- سنفعل، اطمنئ.

ابتسم وقال:

- فليكن، استعدا جيًدا .. وال تنسيا ما أخربتكام به يف التدريبات.

ثم أكمل سريه ..

أما مها فقد ذهبتا جلمع ما تبقى من حاجياهتام قبل الرحيل ..
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عاد آلرن إىل منزله فوجد آفريا تنتظره .. كانت تراقبه وهو يستعد للرحيل ..

قالت:

- سرتحل إًذا؟

قال:

- جيب أن أفعل يا حبيبتي.

قالت:

- لكنك وعدتين أن تبقى.

توقف ثم جلس بجاهنا وقال:

- إنين ذاهب إلنقاذ نايرا .. ال ميكنين أن أختىل عنها.

بدأت بالبكاء وهى تقول:

- ملاذا أشعر أن قلبي ينقبض إًذا؟

احتضنها وقال:

- ال تقلقي يا حبيبتي. 

متسكت به بقوٍة وقالت:

- أجيب أن تذهب؟

قال وهو يربت عىل رأسها:

- هذه مسئوليتي.

نظرت إىل عينيه وقالت:

- ال ترتكين .. ال تتخىل عين.

قال:

- ملاذا تقولني هذا؟ .. ملاذا قد أفعل هذا؟



392

دفنت وجهها يف صدره دون أن جتيب فمسح عىل شعرها وهو يقول:

- سأعود بأرسع ما ميكن يا حبيبتي .. لن تشعري بغيايب.

أمسكت بيده ووضعتها عىل بطنها وقالت:

- جيب أن تعود برسعة .. إن مل يكن من أجيل .. فمن أجله.

اتسعت عيناه وقال يف فرحة:

- هل تقصدين؟

قالت وهى تنظر بعيًدا:

- نعم، إنه يكرب بداخيل.

احتضنها بقوة وقال:

- أحبك كثرًيا .. 

قالت:

- فقط ألجله؟

ابتسم وقال:

- أحبك ألجلِك .. أنِت فقط .. به وبدونه.

ابتسمت وقالت:

- وأنا أيًضا أحبك.

هنض وهو يقول:

- ساعديين إًذا .. ال جيب أن يتأخر القائد عن اجلميع.

هنضت ًتساعده وهى تبيك .. 

كانت تشعر بشعور قابض ال تعرف له سبًبا ..
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حتركت كل القوات باجتاه ِويندا .. 

كان جيًشا هائاًل ضم قوات رايتوريا وِسيرڤونا وأِريندوس ..

وسارت القوات بال توقف .. 

كان اجلميع تواًقا إىل املعركة األخرية التي ستحسم كل يشء ..

كان آلنر وآلُدو يفكران يف كيفية إنقاذ نايرا .. 

وُچوران ولُوناچا يفكران يف كيفية دحر نُوڤوچا وقواته .. 

كل هذا سيتم عىل أرض واحدة .. ِويندا .. ويف معركة واحدة .. 

كان آلنر ُيدرك أهنا املعركة األهم عىل اإلطالق ..

حياة نايرا عىل املحك هنا .. وهو ال ميكن أ ن خُياطر هبذا ..

وهلذا وقبل أن يصلوا إىل أبواب ِويندا مبسافة أوقف كل القوات ..

ثم أرسل رسول إىل ِويندا يعرض عليهم الوصول التفاق .. 

وانتظر عودة الرسول .. 

مل يكن هيتم باملدينة اآلن .. كانت أولويته الوحيدة عودة نايرا بسالم ..

اجتمع القادة لوضع خطة املعركة ..

آلنر:
- من الضوري أن أوضح لكم أن أولويتنا أن نستعيد نايرا بسالم ..

وأال نسبب األذي ألهايل ِويندا.

الُجو:
- لكن هذا سيكون صعًبا للغاية. 

ِإيُچونتا:

- مهمتنا هنا أن نضع اخلطة التي جتعل هذا سهاًل
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آلنر:
- لقد وجدت ِإيُچونتا ثغرة جانبية للمدينة .. سندخل منها أنا وآلنر ومعنا 

فرقة صغرية ستكون لنا مهمتان ..

األوىل .. املساعدة يف فتح أبواب املدينة لتتمكن باقي القوات من الدخول .

الثانية .. استعادة نايرا بسالم.

ُچوران:

- هل سيكون األمر هبذه السهولة؟

آلنر:
- بالطبع ال، هلذا سيكون عىل اجليش الرئييس أ ن يضغط بأكرب قدر ممكن 

عىل األبواب لىك ُيعطينا الفرصة للتسلل والقيام مبهمتنا عىل أكمل وجه.

ِإيُچونتا:

- إن لنا أعيننا بالداخل .. سيساعدون كثرًيا يف هذه املهمة.

لُوناچا:

- وماذا عن اجليش الرئييس؟

آلنر:
- ستقود امليمنة ِإيُچونتا ومعها قوات ِسيرڤونا .. 

وسيقود امليرسة ُچوران ومعه قوات أِريندوس ..

الُجو:
- والقلب؟

نظر آلنر إىل ِإيروم وقال:

- سيقود القلب القائد ِإيروم.
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ِإيروم:
- ماذا؟ .. أنا سأقود القلب؟

آلنر:
- نعم، يا سيدي .. 

ِإيروم:
- ملاذا أنا؟

آلنر:
- ألنك الوحيد القادر عىل فعل هذا اآلن.

ِإيروم:
- ولكن هذا األمر ..

آلنر:
- بالضبط يا سيدي .. يذكرك مبا مىض .. رمبا تكون تلك فرصة .. رمبا.

فهم ِإيروم ما يقصد .. 

لقد أراد أن مينحه الفرصة األخرية الستعادة رشفه كقائد للمقاومة .. 

فرصة مبنحه نفس املوقع الذي أعطاه له يف السابق ..

هذا الشاب ُيفاجئه دوًما ..

لكن هل يستحق هذه الفرصة؟! ..

قطع آلنر أفكاره وقال:

- ما ردك يا سيدي؟

ِإيروم:
- سأبذل كل جهدي .. أعدكم مجيًعا.
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آلنر:
- عظيم، لقد اتضح كل يشء .. علينا اآلن انتظار ردهم عىل رسولنا.

وانرصف اجلميع ليستعدوا للمعركة القادمة ..

التي قد ُتنهي كل يشء ..
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وبعد أياٍم ..

جاءه رسول من ُدوناُتو .. 

دخل عليه وهو يرجتف من اخلوف وهو يمل رأس رسول آلنر ..

كان هذا أقىص مما ميكن له أن يتحمل فأمسك الرجل من رقبته وكاد أن يقتله  

لوال أن رصخت فيه ِإيُچونتا:

- آلنر .. ال ميكن أن نكون مثله.
نظر إليها نظرة أرعبتها .. تلك النظرة التي رأهتا مرة منذ سنوات. 

قالت:

- آلنر .. لقد اخرتنا طريقنا منذ سنوات .. هذا ليس طريقنا .. ال تنَس. 
ألقى آلنر بالرسول أرًضا وقال له:

- أخرب سيدك أننا سنقتحم املدينة غًدا من الباب األمامي ..

عليه أن يستسلم قبلها ..

ثم أمسكه مرة أخرى ونظر يف عينيه وقال:

- قل له .. إن مل تستسلم قبل هذا .. سنقتل اجلميع.

ثم ألقاه أرًضا مرة أخرى وخرج ..

كان اجلميع مصدوًما .. 

لقد كانت تلك هى املرة األوىل التي يرونه فيها يترصف هكذا ..

أما ِإيُچونتا فقد جلست ووضعت يدها عىل رأسها وهى تتذكر ..

أيام القتل .. 

واليأس ..
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مدينة ِمياند مملكة كاترونيا 

بدأ جيش ِهيندر بالتحرك باجتاه العاصمة ِجريندا ...

ويف مقدمة اجليش كان ُدُروجا وِبيتسون يسريان بجوار ِهيندر. 

ِهيندر:
- هل تتوقع أن يواجهنا ِچريود بجيشه خارج ِجريندا أم أنه سينتظرنا هناك؟

ُدُروجا:
- سريسل بجيشه خلارج العاصمة. 

ِهيندر:
- عظيم، كام توقع.

ُدُروجا:
-من تقصد؟

ابتسم ِهيندر:

- الهتتم هبذا اآلن. 

ِبيتسون:
- هل تعتقد أن االنتصار عىل ِچريود سيكون هبذه السهولة؟

ِهيندر:
- ال، لكنه سيأيت عاجاًل أم أجاًل.

ُدُروجا:
- من أين تأتيك كل تلك الثقة؟

ِهيندر 
- ستعرفان كل يشء قريًبا. 
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ُدُروجا:
- أمتىن أن ينتهي كل يشء قريًبا حًقا. 

ثم سكت .. 

الكل يستغله لصاحله ..

ِچريود يف البداية واآلن ِهيندر ..

سيدفعون مجيًعا الثمن ..  

قريًبا ..
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مدينة ِجريندا عاصمة كاترونيا

دخل احلارس عىل ِچريود وقال:

- سيدي رسالة عاجلة. 

فتح ِچريود الرسالة وهب من مقعده وهو يقول:

- الوغد .. كنت أعرف أنه سيفعلها .. لكن اآلن؟

ثم قال للحارس:

- أحض ِإكسريو اآلن.

انطلق احلارس لتنفيذ األمر وملا دخل ِإكسريو قال له ِچريود:

- الوغد ِهيندر قد حترك بجيش ضخم باجتاه ِجريندا.

ِإكسريو:
-ماذا؟ .. اآلن؟

ِچريود:

- إنه يستغل انشغالنا باحلرب يف رايتوريا ويريد أن يباغتنا .. جيب أن نُلقنه 

درًسا قاسًيا جيعله عربة لغريه.

ِإكسريو:
- لكن القدر األكرب من جيشنا ُمشتت يف اخلارج يا سيدي.

ِچريود:

- جيب أن جتد خطة يا ِإكسريو .. اطلب من أمُلوند أن يرتك رايتوريا متاًما اآلن 

وُيركز فقط عىل درء خطر ِهيندر .. لن نرحم هذا الوغد.

ِإكسريو:
- سنحاول يا سيدي.
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ِچريود:

- أخربه أنه إن مل يفلح يف وضع اخلطة فسيتم إعدامه.

ِإكسريو:
- لكن هذا األسلوب لن جيدي نفًعا معه.

رصخ ِچريود:

- أخربه ما قلت لك. 

سكت ِإكسريو ثم قال:

- كام تأمر يا سيدي

وانرصف ..

وترية األمور ُترسع أكرث مما اعتقد يوًما ..

لكن ال بأس .. 

سيجد حاًل لكل يشء ..
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مدينة ِويندا عاصمة ِسيرڤونا

كان ُدوناُتو يسري يف عصبية وهو يقول:

- هذا الوغد الغريب سيتسبب يف مذبحة. 

أرِبن:
- ملاذا تركته يا أيب يقوم بذبح رسوهلم؟

ُدوناُتو:
- لقد حاولت منعه لكن األبله يرى أن هذا هو الرد املناسب عىل رسول 

يطالبنا باالستسالم. 

ِڤينالى:

- هل كان رضورًيا أن نتحالف مع هذا الوغد؟

ُدوناُتو:
- بالطبع، بدونه كانت املعركة سُتحسم هلم بكل سهولة.

أرِبن:
- جيب أن نأخذ حذرنا .. سيهجمون صباًحا.

ِڤينالى:

- لقد حصنت املدينة جيًدا ... لن يتمكنوا من اقتحامها. 

أرِبن:
- أنتم ال تدركون كيف يفكر هذا الشيطان آلنر .. لقد أغضبناه اآلن 

لن يستسلم قبل أن يقتحم املدينة. 

ُدوناُتو:
- سوف هندده بقتل أخته.
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أرِبن:
- هو يعلم جيًدا أننا لن نقتلها ألهنا هى احلاجز الوحيد بيننا وبينهم .. 

والورقة األخرية التي قد نستخدمها ضدهم.

ِڤينالى:

- سأخذها حتت محايتي إًذا.

أرِبن:
- ال، سأمحي سجنها بفرقة كاملة. 

ُدوناُتو:
- فليكن .. ليس أمامنا سوى االنتظار اآلن.

خرج أرِبن وذهب بفرقته إىل سجن نايرا ..

ساعات معدودة تلك التي تفصلهم عن املعركة .. 

معركة إما أن ينترص فيها اجلميع ..

أو ال ينترص أحد ..
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الِسّن: مخس وعشرون سنة وستة أشهر

يف الصباح قاد آلنر اجليش إىل أسوار ِويندا ..

توقف ثم قال:

- سنذهب اآلن يا آلُدو.

الُجو:
- سأذهب معك.

آلنر:
- ال ستبقى هنا، جيب أن تقود اجلميع من هنا.

الُجو:
- كام ُتريد.

أشار آلنر لألبواق .. 

انطلقت األبواق تدوى بصوٍت أرعب قوات ِويندا ..

انطلق آلنر وآلُدو بفرقتهام والتفا حول أسوار املدينة عىل مسافة بعيدة 

وتوقفا .. وبقيت األبواق تدوي لساعات ..

حتى ترددت قوات ِويندا وقال نُوڤوچا وهو يتابع ما يدث من فوق األسوار:

- ألن هيجموا؟

ِڤينالى:

- ال أحد يدري .. رمبا يرهبون قواتنا قبل اهلجوم.

ضحك نُوڤوچا وقال:

- يرهبون قواتنا هبذا؟

توقفت األبواق وتقدم رسول أخر يطلب منهم االستسالم. 



405

فأشار نُوڤوچا ألحد رماته فأطلق سهاًم عليه فأرداه قتياًل ..

وعىل الفور أطلق ِإيروم إشارة البداية ..

وانطلقت قوات رايتوريا وِسيرڤونا وأِريندوس يف غضٍب نحو أسوار ِويندا

كانت األرض هتتز حتت أقدامهم وارجتفت قلوب قوات ِويندا لكن ِڤينالى 

رصخ فيهم:

- متاسكوا .. متاسكوا .. لن يتمكنوا من اقتحام األسوار.

وقبل أن يكمل مجلته أصابت رضبة قوية من قوات القلب البوابة الرئيسية 

يف عنٍف فاهتز السور وترنح اجلنود لكن ِڤينالى رصخ فيهم:

- حافظوا عىل أماكنكم .. لن نسمح هلم باقتحام املدينة.

ومل يتوقف تقدم القوات نحو األسوار ورضباهتم للبوابة ..

ويف مكانه انتظر آلنر بفرقته حتى رأى من بعيد باٍب صغري ينفتح ..

كان هذا الباب هو هناية نفق رسي ُيستخدم هلروب القادة يف أوقات 

الكوارث ..

انطلق آلنر وآلُدو ومن خلفهام الفرقة برسعة هائلة .. 

لكن اجلنود عىل األسوار الحظوهم فبدأوا ميطروهم بوابٍل من السهام لكن 

هذا مل يوقفهم ..

ودخلوا من الباب وساروا يف النفق طوياًل حتى خرجوا منه إىل الساحة 

الداخلية للمدينة ..

انفصل جزء من الفرقة عىل الفور وانطلق ليحاول فتح أبواب املدينة ..

من اخلارج وصلت قوات القلب بأكملها إىل البوابة الرئيسية للمدينة بقيادة

ِإيروم واستمرت حماولتهم القتحامها ..



406

وِڤينالى يوجه جنوده من فوق األسوار القتناص قوات املقاومة التي تقف 

أسفلهم ..

واستخدمت قوات املقاومة الدروع لىك حتميهم من سهام الكاترونيني ..

أما نُوڤوچا فقد كان مستاًء مما يدث وقال:

- هل هكذا يدور القتال هنا؟

ثم رأى الفرقة التي تتوجه نحو البوابة فقال لرجاله:

- هيا بنا يا رجال .. هذا قتال حقيقي ينتظرنا.

ثم هبط ومعه رجاله أمام فرقة املقاومة وبدأت معركة مريرة ..

استبسلت قوات القلب بقيادة ِإيروم يف حماولة فتح البوابة ولكن دون جدوى،

وتزايد أعداد القتىل من جانبهم بعد أن بدأت قوات ِويندا تلقي عليهم 

بالزيت املغيل وبالنريان ..

فأمر ِإيروم قواته بالرتاجع يف حذٍر ونظام .. 

وعىل الفور قادت ِإيُچونتا فرقة معها من امليمنة بطول السور حتى وصلت إىل 

البوابة وبدأت بالقاء العديد من الكرا ت الزجاجية عليها .. 

ثم استدارت عائدة إىل مكاهنا ..

وحني بدأت قوات ِويندا بإلقاء الزيت املغيل والنريان مرة أخرى ملنع تقدم 

قوات املقاومة، اشتعلت البوابة وتصاعد منها دخان أسود أعمى قوات ِويندا 

فوق األسوار ..

ويف الداخل كانت الغلبة لنوڤوجا ورجاله .. 

قبل أن خيرج أفراد املقاومة كرات زجاجية أخرى ويلقوهنا وسطهم .. 

وتكونت سحب من الدخان جعلت الرؤية معدومة ..
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كان نُوڤوچا يضب بسيفه مييًنا ويساًرا يف غضٍب وهو يسبهم ..

تسلل جزء منهم يف اجتاه البوابة وحتى دون أن تكون رؤيتهم واضحة متاًما 

فقد واصلوا طريقهم يف بسالة حتى وصلوا إليها.

وُفتحت البوابة ..

وكانت هذه هى اللحظة التي تنتظرها قوات املقاومة يف اخلارج ..

لقد اندفع ِإيروم أواًل بقواته للداخل .. ثم تبعه ُچوران بقواته ثم ِإيُچونتا 

بقواهتا ..

وبدأت املعركة احلقيقية اآلن ..

لقد كانت معركة هائلة .. وازدمحت شوارع املدينة بالقوات من اجلانبني ..

بحث لُوناچا وُچوران عن نُوڤوچا ووجداه فتوجها نحوه مبارشة ومها 

يطيحان يف طريقهام مبن يقابلهام من قوات ِويندا ..

وحني اقرتبا منه ملحهام فقال:

- أنتام؟ .. هنا؟

كانت صدمته كبرية للغاية لكن غضبه فاق صدمته فتوجه إليهام وهو يشهر 

سيفه ..

كان قوًيا حًقا ألنه تلقى رضبتيهام املتتاليتني يف مهارة ثم وجه رضبة إىل 

لُوناچا أصابت ذراعه فرصخ يف أمل ..

ضحك نُوڤوچا وقال:

- أنتام مًعا لستام نًدا يل ..

وتوجه ُچوران بقوة نحوه لكنه اصطدم بجندي أخر كان جيري باجتاهه 

فسقط من عىل جواده .. 
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توجه نُوڤوچا نحوه وهو يستعد لتوجيه رضبة إليه لكن لُوناچا جرى نحوه 

بجواده ورضبه به فأسقطه ارًضا .. 

أما ِڤينالى فقد هبط من األسوار فور اقتحام البوابة وتقدم وسط قواته 

وقاتل بقوة وعنف وهو يتوجه نحو ِإيروم ..

كان يرغب يف قتله ألن قتله سيضعف قلوب القوات ..

وتوجه نحوه لكن ِڤرييام ومارچني كانتا تقاتالن ببسالة أيًضا ..

ورأته ِڤرييام يتجه نحو ِإيروم فصاحت لتحذره وتقدمت نحو ِڤينالى 

لتواجهه فوجه ِڤينالى هلا رضبة بسيفه لكن ِإيروم صدها بسيفه ..

فاستل ِڤينالى خنجًرا برسعة من حزامه ثم طعن ِإيروم ..

شهق ِإيروم ورصخت مارچني وهى جتري نحوه .. 

ووقفت ِڤرييام تواجهه واستعد لتوجيه رضبة أخرى هلا لكن الُجو ظهر من 

خلفه وأطاح بسيفه ثم رضب رقبته بخنجره فأمسك ِڤينالى رقبته ليمنع تدفق 

الدم ثم سقط ..

جرى الُجو نحو ِإيروم وقال:

- متاسك يا سيدي

ِإيروم:
- قم بقيادة قوات القلب اآلن يا ُبىن 

الُجو:
- ال يا سيدي، سنتمكن من إسعافك.

ِإيروم:
- هل أديت واجبي برشٍف يا ُبىن؟
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دمعت عينا الُجو وقال:

- نعم يا سيدي، لقد أديت واجبك بكل بسالة.

ابتسم ِإيروم وقال:

- هذا ُيريين كثرًيا. 

ثم نظر إىل ِڤرييام وقال:

- أمتىن أن ُتساحميين اآلن يا بنيتي.

قالت وهى ىتبيك:

- لقد أنقذت حيايت. 

قال:

- أمتىن أن ُيساحمين أبليمور أيًضا. 

قالت مارچني وهى تبيك:

- ال، ال ترحل يا أيب.

 أمسك وجنتها وقال:

- ساحميين يا بنيتي .. مل أكن أًبا جيًدا لِك.

هزت رأسها نفًيا وقالت:

- ال، لقد كنت أًبا عظياًم .. لقد فهمت هذا أخرًيا.

ابتسم هلا وقال:

- هذا مينحين سالمي األخري.

ثم سقطت يده بجانبه فرصخت مارچني:

- ال، ليس اآلن .. ليس بعد أن ُعدت إىّلْ.

وقف الُجو وقال:
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- لقد مات كبطٍل يا مارچني .. عليِك أن تفخري هبذا.

ثم طلب من بعض رجاله أن يصحبوهم إىل نقطة أمنة ..

وبدأ قيادة قوات القلب .. وكان هذا هو التحول احلاسم للمعركة ..

لقد بدأت األمور متيل لصالح املقاومة .. 

ومتكنت ِإيُچونتا من تدمري معظم قوات ِويندا التي تواجهها ..

كانت ِلينوكسا وقواهتا تعاين يف مواجهة قوات نُوڤوچا بسبب الفارق العددي 

الكبري حتى انضم هلا الُجو بقوات القلب فانقلب ميزان القوة لصالح املقاومة 

وبدأت قوات نُوڤوچا باالنسحاب .. 

كان نُوڤوچا غاضًبا وهنض وهو ياول أن ُيعاود هجومه عىل لُوناچا لكن 

أحد مساعديه قال:

- سيدي، إهنم ينترصون يا سيدي  .. علينا أن ننسحب اآلن.

لكن نُوڤوچا رصخ:

- ال .. ال ميكن أن أنسحب ..

بعد أن انفصلت عنهام الفرقة توجه آلنر وآلُدو ومعهام ما تبقى من القوات 

إىل السجن حيث تتواجد نايرا .. لقد أخربته ِإيُچونتا مبكانه ..

دخال القرص .. ووجدا قوات ِويندا يف انتظارهم .. 

مل يكن هناك وقت للتفاوض هذا ما أدركه آلنر فاستل سيفيه وانطلق بأقىص 

رسعة له بكل الغضب الذي يكتمه منذ سنوات ليطيح بكل من يقف أمامه 

وحلق به آلُدو وباقي الفرقة .. 

وتقدموا يف ردهات القرص  وهم يقتلوان كل من جيدونه يف طريقهم حتى 

وصلوا إىل السجن .. 
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وهناك وجدوا أرِبن مُيسك نايرا ويضع خنجًرا عىل ُعنقها وأمامه يقف ُدوناُتو 

وأمامهام فرقة من عرشين مقاتاًل ..

أشار آلنر للجميع بالتوقف ثم قال:

- سلم نايرا لنا يا أرِبن.

أرِبن:
- هذا مستحيل، لو سملتها لك ستقتلنا بالتاكيد.

آلنر:
- لقد انتهى كل يشء يا أرِبن .. لقد حررنا ِويندا وسنحرر ِسيرڤونا كلها.

أرِبن:
إال سأقتلها. - ال يا آلنر، سرتحل اآلن وسرتحل كل قواتك من ِويندا و

رصخ آلُدو:

- افعلها أهيا الوغد وسأجعلك تندم عىل هذا يف كل حلظة.

أرِبن:
- هددين مرة أخرى وسأذبحها أمام عينيك.

بدأت نايرا بالبكاء يف خوٍف فقال آلُدو:

- ال تقلقي يا نايرا سنستعيدك.

نظر آلنر يف عيىن نايرا ورأى خوف قاتل ..

كيف ميكنه أن ينقذها؟! ..

كيف؟! ..

فكر يا آلنر .. رسيًعا ..

قاطعه صوت أرِبن:
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- ستنسحبون اآلن يا آلنر.

آلنر:
- أنت تعلم جيًدا أن هذا ليس قراري .. ولن يستجيب يل أحد إن أمرهتم هبذا

لكين أعدك إن تركت نايرا اآلن أنك ستكون حًرا يف الذهاب ..

وأنت ُتدرك جيًدا أنين ال أخلف وعًدا أبًدا.

يف هذه اللحظة جاء أحد احلراس من ممر أخر أمام ُدوناُتو وقال له:

- لقد سقط القائد ِڤينالى يا سيدي.

يف هذه اللحظة التفت ُدوناُتو وأرِبن لثواٍن لينظرا إىل احلارس فاستل آلُدو 

خنجًرا وألقاه بكل قوته نحو أرِبن ورصخ آلنر:

- ال ال ال .. 

لكن بعد فوات األوان .. 

لقد انطلق اخلنجر والتفت ُدوناُتو لينظر إليهم لكن يف التفاتته تلك وقع يف 

مسار اخلنجر وأصابه يف عنقه فجحظت عيناه وسقط ..

توقف الزمن عند هذه النقطة ..

وانطلق آلنر ليحاول الوصول إىل أرِبن الذي نظر إىل والده الذي سقط أرًضا 

ثم إىل آلُدو قبل أ ن يرصخ يف غضب ويقول:

- أهيا الوغد .. ستدفع مثن هذا.

ورصخ آلنر:

- ال، ال يا أرِبن.

لكن أرِبن طعن نايرا يف قلبها متاًما ..

ثم تركها تسقط وهرب من املمر األخر ..
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رصخ آلُدو:

- نايراااااااااا

وشعر آلنر أن الدنيا تدور به ثم رصخ يف غضب:

- أرِبن.
وانفجر بركان الغضب داخله وانطلق بأقىص رسعة ُيقاتل دون حتى أن 

ينتظر أى دعم من الفرقة ..

كان مير من بني فرقة أرِبن كالربق وهو ُيصيبهم بجروٍح قاتلة دون حتى أن 

يلمحوه، وتلقى العديد من الضبات لكنه مل يتوقف وعرب من بينهم وانطلق 

ُمالحًقا أرِبن ..

أما آلُدو فقد انطلق ليكمل عىل من تبقى من قوات أرِبن وملا سقط آخرهم 

جرى نحو نايرا ومحلها بني يديه وقال وهو يبيك:

- ال، يا نايرا .. ال .. لقد كان هذا خطأي.

وظل يرصخ باسمها كثرًيا .. 

لكنها مل جتبه ..

كان آلنر جيري يف املمر الذي سلكه أرِبن برسعة دون أن يكرتث مبن يالقيه 

حتى خرج إىل ساحة املعركة ..

يف تلك اللحظة رأى نُوڤوچا يستعد لتوجيه رضبة أخرى إىل لُوناچا ..

ومساعده جيذبه لينسحب .. 

وأرِبن بجانبه .. كان جيري بجانبه ..
وجاءت رصخة آلنر عالية:

- ال ترتكوا أحًدا منهم حًيا ..
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التفت اجلميع إليه ..

كان الدم يغطيه من رأسه حتى قدميه ورغم هذا انطلق كاملوت ..

مل يكن هو آلنر الذي يعرفونه ..

كان يقتل برشاسة .. بغضٍب .. بحقد ..

وهرب اجلميع من أمامه لكنه كان يطاردهم ومُيَِثل هبم .. 

ورصخت ِإيُچونتا باسمه مراًرا وتكراًرا لكنه مل يكن يسمعها ..

كان يقتل كل من يف طريقه وهو يطارد أرِبن الذي كان هيرب منه كاملجنون،

وحني رأه نُوڤوچا استجاب لرجاله وانطلق لينجو بحياته وبجواره كان أرِبن 

مل يود آلنر شيًئا يف هذه اللحظة إال اللحاق به لكن قوات ِويندا كانت حتاول 

تعطيله فصب كل غضبه عليهم وقتل منهم عدًدا عظياًم وأُصيَب بجروٍح 

كثرية، لكنه مل يسقط .. مل يكن ينبغى له أن يسقط اآلن .. 

ليس قبل أن ينتقم هلا .. 

لنايرا ..
تذُكرها منحه مزيًدا من الطاقة والقوة والغضب لقتل املزيد واملزيد ..

حتى أسقط آخر شخٍص أمامه وظل يطعنه ويطعنه ويطعنه .. 

حتى أمسك الُجو بيده وقال:

- كفى يا آلنر .. لقد مات.

أزاحه آلنر بقوة بعيًدا وانطلق لُيكمل مطاردة أرِبن .. 

ِإيُچونتا .. وركب جواًدا وانطلق باجتاه الشاطئ وتبعه الُجو و

لكنه حني وصل وجد سفن نُوڤوچا قد غادرت بالفعل .. 

فقفز من جواده ورصخ:
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- أرِبن .. أهيا الوغد .. سأُطاردك .. سأقتلك.
وسقط عىل ركبتيه وبدأ يبيك ..

اقرتبت منه ِإيُچونتا وجلست بجواره وضعت يدها عىل كتفه ..

نظر إليها والدموع تغرق عينيه وقال:

- لقد ماتت .. نايرا ماتت .. لقد فشلت يف إنقاذها.

ربتت عىل كتفه دون أن تتحدث ..

مل تكن رؤيته هكذا شيًئا عادًيا ..

حتى بالنسبة إليها ..

وبعد قليل هنض وعاد إىل القرص فوجد آلُدو جيلس أمامها يف صمٍت ..

فربت عىل كتفه وقال:

- هيا بنا يا آلُدو.

نظر إليه دون أن جييبه فحملها آلنر بني يديه وخرج هبا وآلُدو يتبعه ..

وضعها آلنر عىل جواٍد وركبه ثم قال:

- سندفنها يف جبل ِنُيوال املقدس اليوم يا ِإيُچونتا.

سبقته إىل هناك ..  أما هو فقد سار بجواده هبدوء واجلميع يتبعه يف صمت ..

كان احلزن يسيطر عىل اجلميع .. كان اليوم كارثًيا هلم .. 

لقد فقدوا عدًدا عظياًم يف معركة اليوم .. 

مل يفقدوا هذا العدد من قبل .. 

وفقدوا القائد ِإيروم ..

ونايرا ..
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وصلوا إىل جبل ِنُيوال يف املساء ..

تم حتضري أجساد الذين سقطوا يف معركة اليوم للدفن هناك ..

سار آلنر أمام اجلميع إىل داخل اجلبل  ..

أوقفه احلارس وقال:

- سيدي ال ميكن دخول األسلحة هنا.

استل آلنر سيًفا وأعطاه له فقال احلارس:

- والثاين أيًضا يا سيدي.

قال آلنر:

- هذا ال ينتمي يل.

أشارت ِإيُچونتا للحارس فتنحى جانًبا. 

محل آلنر جسد نايرا بني يديه وتقدم لألمام .. 

ووصلوا إىل حيث سيتم دفنها ..

انحىن آلنر ومعه آلُدو ووضعا جسدها يف حفرة .. 

وبىك آلُدو وقال:

- ساحميين يا نايرا .. ساحميين. 

ربت آلنر عىل كتفه دون أن يتحدث ..

وبقى اجلميع يف صمٍت ..

ثم تناول آلنر املجرفة وبدأ ُيلقي بالرتاِب عىل جسدها وهو يبيك ..

وملا انتهى جلس أمام القرب وقال:

- لعل روحِك الطاهرة جتد طريقها اآلن إىل سالمها األخري يا نايرا ..

وبدأ اجلميع يأيت ليلقى التحية األخرية عليها ..



417

ثم بدأ غناء األطفال لرثاء املوىت يف ذلك اليوم ..

نايري  نو  ناري  لورا ..  نايري  نو  توريكا  نو فا

نايري  نو  دو  ال  ريال ..  نايري  نو  ال  فريا  دي  را

نايري    نووووو ..    نايري نوووووو  .. نايري نو

رافينا  رو  كا الرا ...  رافينا  إنارا  دي  نا

رافينا  مى  تو أالنا ..  رافينا كور نارا  دي نا

را  را  را  ..   را  را  را  ..  را  را  را

وملا انتهى الرثاء وغادر اجلميع قال آلنر:

- هيا بنا يا آلُدو.

فنهض آلُدو وسار للخارج ..

ثم التفت آلنر إىل القرب واستل سيفه وغرسه يف الرتاب .. وغادر ..

وبعد قليل جاءت ِڤرييام وقالت:

- أمتىن لِك السالم يا نايرا .. دامئًا .. كام كانت روحك نقية هنا.

ثم انتزعت سيف آلنر وقالت:

- معذرة يا نايرا .. سيكون بحاجٍة إىل هذا السيف .. 

ثم رحلت ..

  

نهاية اجلزء الثاني





إهداء .. 
ا اإلنسان .. إليَك أيُّ

يا من تنحرص حياته بني بكاٍء ورثاء !!


